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 تقدًن الوالد العبلمة ٛتود بن عباس ا١تؤيد )حفظو اهلل ورعاه(
اٟتمد هلل رب العا١تُت، والصبلة والسبلـ على سيدنا ٤تمد وعلى آلو الطيبُت الطاىرين. 

 وبعد:
اطلعت على ا١تنهج اٞتليّْ على طريقة ا٢تادي وزيد بن علي الذي ٚتعو العبلمة أٛتد فإين 

فلقد قاـ بعمل نافع،  -نفع اهلل بو من طلبة العلم ا١تبتدي منو وا١تنتهي-بن ٤تمد الوشلي 
وٚتع مسائل كثَتة يف أبواب متعددة يف الطهارة والصبلة واٞتنائز والزكاة، وإف شاء اهلل 

مع مسائل يف ا٠تُمس والنكاح وغَت ذلك، وقد بذؿ جهداً عظيماً، وأورد تسنح فرصة ٞت
مسائل بأدلتها من كتب أىل البيتٍ  من )البحر الزَّخَّار( ومن )األنوار( لئلماـ ا١تهدي 

أٛتد بن ٭تِت ا١ترتضى ومن )شفاء األواـ( لؤلمَت اٟتسُت بن بدر الدين ومن )ٕتريد ا١تؤيد( 
ومن )أصوؿ األحكاـ( لئلماـ أٛتد بن سليماف ومن )االعتصاـ(  أٛتد بن اٟتسُت ا٢تاروين

لئلماـ القاسم بن ٤تمد ومن )أحكاـ اإلماـ ا٢تادي( ٭تِت بن اٟتسُت ومن )الروض 
النضَت( شرح ٣تموع زيد بن علي عليو السبلـ، وكذا من كتب اٟتديث من البخاري 

وكذا من )اٞتامع الكايف( ومن ومسلم والنسائي والًتمذي وابن ماجة، ومن سنن أيب داود، 
أماِف أٛتد بن عيسى ومن )شرح األزىار( ومن غَته من ا١تراجع ولقد قاـ بعمل نافع فجزاه 

 اهلل خَت اٞتزاء وأسكنو الفردوس األعلى.



وقد أورد مسائل يف الطهارة ويف ا١تياه، وما يندب لقاضي اٟتاجة، ويف الغسل والتيمم 
ضها ومسنوناهتا، وذكر اٞتماعة وسجود السهو، وقصر واٟتيض، ويف شروط الصبلة وفرو 

الصبلة، وصبلة الكسوؼ والعيدين، وكذلك ما يلـز ا١تريض من الوصية، وكذا ذكر ٔتايلّقن 
احملتضر، وغسل ا١تيت والصبلة على ا١توتى والكفن والقرب..، فلقد حوى ىذا ا١تؤلف غرراً 

طالعو ودرسو وأمعن النظر فيو؛ ألنو مشل من ا١تسائل ٬تهلها كثَت من الناس، فهو نافع ١تن 
ٚتلة أحاديث نبوية، فهو إتياف ا١تسألة بدليلها، ولقد قّرب ا١تسائل ا١تطلوبة مع أدلتها 

ا١تنثورة )فاحرص عليها إف أردت إفادًة( فها ىي نوٌر ساطع متهلل.. فجزى اهلل اٞتامع ٢تا 
قتهم ا١تثلى، يتعبوف أنفسهم ١تنفعة وا١تدّوف ٢تا أفضل اٞتزاء، فهكذا النجباء السعداء طري

 ا١تؤل، جزاه اهلل الفردوس األعلى وكتب لو اٟتظ األٝتى.
 وكتب/ ٛتود بن عباس ا١تؤيد………… 
 ىػ 1416وحرر شهر رمضاف …………

 مقدمة
اٟتمد هلل رب العا١تُت، الذي أنعم علينا بنعمة اإلسبلـ واإلٯتاف، ومّن علينا ٔتحمد صلى 

الذي أنزؿ عليو القرآف، ىدًى للناس وبينات من ا٢تدى والفرقاف  اهلل عليو وآلو وسلم ،
 وبعد:

فقد عظم اهلل سبحانو من شأف الفقو يف الدين، وجعل تعلمو على العا١تُت فرض عُت فقاؿ 
ٌة لَِيتَػَفقَُّهوا يف سبحانو : }َوَما َكاَف اْلُمْؤِمُنوَف لِيَػْنِفُروا َكافًَّة فَػَلْوال نَػَفَر ِمْن ُكلّْ ِفْرَقٍة ِمنػُْهْم طَائِفَ 

يِن َولِيُػْنِذُروا قَػْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ٭َتَْذُروَف{]التوبة: [ فجعل سبحانو النفر 122الدّْ
للتفقو فرض كفاية إذا قاـ بو البعض سقط عن الباقي، وجعل التعلم والتعليم فرض عُت؛ 

وما ٬تب عليو ٠تالقو ورازقو، وما ٬تب عليو  ألف كل مسلم مطالب بأف يعرؼ أمور دينو،
للناس وعلى الناس لو ، وقاؿً : ))ما باؿ أقواـ ال يفقهوف جَتاهنم وال يفطنوهنم، ليفقهنَّ 

قـو جَتاهنم وليفطنن قـو جَتاهنم، وليتفقهن قـو من جَتاهنم وليتفطنن قـو من جَتاهنم أو 



ا الزماف أقواماً ال يعرفوف من أمور دينهم ألعاجلنهم بالعقوبة يف الدنيا(( وكم نرى يف ىذ
شيئاً؛ نتيجًة ال٨تراؼ الناس عن التفقو يف الدين والسؤاؿ عن أحكاـ الشرع، واهلل عز وجل 

[ وقد ألفت كتٌب كثَتة يف 43يقوؿ: }فَاْسأَُلوا أَْىَل الذّْْكِر ِإْف ُكْنُتْم ال تَػْعَلُموَف{]النحل:
لكن معظمها صعب العبارة كثَت اإل٬تاز، أو معقدة الفقو ما بُت مطوؿ منها و٥تتصر، و 

ا١تعٌت ال يفهمها إال العلماء أو طبلب العلم، والناس ٤تتاجوف إُف التسهيل والتبسيط، 
وىناؾ كتب يف الفقو جيدة سهلة العبارة، ولكنها ال ٖتتوي على فكر آؿ ٤تمد صلى اهلل 

خذ عنهم، بل من ا١تؤسف حقاً أف ىذه عليو وآلو وسلم الذين أمرنا اهلل تعاُف باتباعهم واأل
الكتب ال تشَت ال من قريب وال من بعيد إُف أقواؿ أىل البيت ، وإذا ذكرت خبلفاً يف 

مسألة، فبل تذكر إال أقواؿ العلماء من غَت آؿ ٤تمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، ويطلقوف 
 على

سوا من األمة، أو ليس ٢تم أقوا٢تم تلك لفظ اإلٚتاع أو االتفاؽ، وكأف أىل البيتٍ  لي
شأف، وال ألقوا٢تم اعتبار، وما ىكذا كاف ٬توز ٢تؤالء أف يعاملوا أىل بيت نبيهم، وال 

 ٬تازوا ٤تمداًً  يف أىل بيتو وذريتو، وهلل القائل:
 ٘تاُف أىل ملتنا علينا

 
 كأف خروجنا من خلف ردـ

 
راً مشهوراً أو خائفاً مغموراً؛ لكن اهلل عز وجل ال ٮتلي األرض من قائم هلل ْتجة، إما ظاى

لئبل تبطل حجج اهلل وبيناتو، وال ٯتكن أف يهمل ا٠تلق من حجة واضحة }لِيَػْهِلَك َمْن 
[ فقد ُوِجد فقو آؿ ٤تمد صلى اهلل 42َىَلَك َعْن بَػيػَّْنٍة َو٭َتَْيا َمْن َحيَّ َعْن بَػيػَّْنٍة{]األنفاؿ:
د اإلماـ زيد بن علي )عليهما السبلـ( عليو وآلو وسلم عند صدر اإلسبلـ فقد ٚتع مسن

أوائل القرف الثاين ا٢تجري، فكاف أوؿ كتاب يف اٟتديث والفقو وجد على ظهر األرض، 



وقد عرفت أسانيده بالسلسلة الذىبية؛ ألنو مروي عن اإلماـ زيد الذي أٚتع على إمامتو 
ن والذاكرين ، وعن األمة عن زين العابدين الذي أٚتع ا١تسلموف قاطبًة أنو سيد العابدي

اٟتسُت السبط الذي شهد لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بأنو سيد شباب أىل 
اٞتنة ، وعن اإلماـ علي بن أيب طالب وصي رسوؿ اهلل وأخوه وباب مدينة علمو، ومن 
تنزؿ منو منزلو ىاروف من موسى، وىذه سلسلة ال تساما ، وقد قاؿ بعض علماء أىل 

مسند اإلماـ زيد أصح كتاب بعد كتاب اهلل عز وجل، وىو حق، وبعد ا١تسند البيت: بأف 
بسنُت ُوِجد أماِف اإلماـ أٛتد بن عيسى بن زيد حفيد اإلماـ األعظم زيد بن علي، وىذا  
كتاب ٭تتوي على أقواؿ أىل البيت يف الصدر األوؿ، كاإلماـ زيد واإلماـ القاسم الرسي 

ن اٟتسن ا١تلقب بالكامل، وأٛتد بن عيسى بن زيد ا١تلقب والباقر والصادؽ، وعبد اهلل ب
بفقيو آؿ ٤تمد، وقد ٚتع ىذا الكتاب حافظ العًتة ٤تمد بن منصور ا١ترادي رضي اهلل 

 عنو.

مث ظهر اإلماـ ا٢تادي إُف اٟتق ٭تِت بن اٟتسُت ابن القاسم الرسي بن إبراىيم بن إٝتاعيل 
يف ببلد اليمن، وأظهر مذىب أىل البيت، بن إبراىيم بن اٟتسن بن اٟتسن بن عليٍ  

وطبقو وألف كتاب )األحكاـ يف اٟتبلؿ واٟتراـ( وكتاب )ا١تنتخب والفنوف( الذي ٚتعو 
، وقد احتوى ىذين الكتابُت على خبلصة -رضي اهلل عنو-٤تمد بن سلماف الكويف 

لى االحتياط مذىب أىل البيت، وتفرد اإلماـ ا٢تادي ببعض االجتهادات يف الفقو ا١تبنية ع
والتحري، وكاف فقيو يشبو فقهُو أمَت ا١تؤمنُت عليو السبلـ وقد يشَت اإلماـ ا٢تادي إُف 

بعض اجتهاداتو بأسلوب لطيف وكبلـ دقيق فيقوؿ : وأرى وأحب إلينا أو إِف، مث جاء 
علماء أىل البيت، كا١تؤيد باهلل، وأبو طالب، وعبد اهلل بن ٛتزة وغَتىم فجمعوا كتباً يف 

لفقو على مذىب أىل البيت رجحوا فيها كبلـ اإلماـ ا٢تادي وجده القاسم وابنو ٤تمد بن ا
القاسم، وَف ٮترجوا عما أٚتع عليو أىل البيت، وإ٪تا رجحوا كبلـ ا٢تادي والقاسم؛ ألنو 

مبٍت على االحتياط والتحري يف النقل، والدقة يف االستنباط من اآليات القرآنية، 



 -وعملوا بقوؿ اإلماـ زيد )عليو السبلـ ( حُت قاؿ: )فاختبلفنا يعٍت  واألحاديث النبوية،
 لكم رٛتة، فإذا اجتمعنا ٨تن على أمٍر َف يكن للناس أف يعدوه(. –أىل البيت 

وقد خرج أبو عبد اهلل الداعي من أىل البيتٍ  إُف اٞتيل والديلم، وأتباع الناصر األطروش 
ي يف الفروع، فأقنعهم الداعي عليو السبلـ بقولو: إف يف الفروع ٮتطئوف أتباع القاسم الرس

كل ٣تتهد مصيب، فصارت ىذه القاعدة معموؿ ّٔا عند أتباع األئمة من أىل البيت، 
فهم ال ٮتطئوف أحداً ٮتالف يف فروع الدين إال إذا كاف خارقاً إلٚتاع األمة، أو إلٚتاع 

لى من قدر على االجتهاد يف أىل البيت، وعلماء مذىب أىل البيت ٭ترموف التقليد ع
الفرعيات، وىذه ىي ا١تيزة اليت ٘تيز ّٔا مذىب أىل البيت من فتح باب االجتهاد ١تن قدر 

عليو مع مراعاة اإلٚتاع، ومراعاة التحري والدقة يف النقل وحسن اإلتباع آلؿ ٤تمد صلى 
فتو؛ ألهنم الثقل اهلل عليو وآلو وسلم واحًتاـ أقوا٢تم، والوقوؼ عند إٚتاعهم، وعدـ ٥تال

األصغر الذي أمر النيبً  بالتمسك بو يف قولو ا١تتواتر نقلو: ))إين تارؾ فيكم الثقلُت: كتاب 
 اهلل وعًتيت أىل بييت، إهنما لن يفًتقا حىت يردا علي اٟتوض((.

وقد أنصف علماء أىل البيت يف كتبهم غاية اإلنصاؼ، فهم يذكروف أقواؿ أئمة من أىل 
وأقواؿ الفقهاء من علماء األمصار كالشافعي وا١تالكي واٟتنفي واٟتنبلي البيت ٚتيعاً، 

واإلمامي والظاىري، ويذكروف دليل كل واحٍد، ومن أراد االطبلع على ذلك فلينظر إُف 
وكذلك البحر الزخار ألٛتد بن ٭تِت  -رٛتو اهلل-شرح األزىار ١تؤلفو عبد اهلل بن مفتاح 

فهم سبقوا غَتىم فيما يسمى  -رضي اهلل عنهم-زة ا١ترتضى، واالنتصار ليحِت بن ٛت
بالفقو ا١تقارف واٟتمد هلل، و١تا كانت اٟتاجة داعية لكتب مبسطة جداً يف مذىب أىل 

 البيت، وقد قويت العـز على ٚتع كتاب يف الطهارة والصبلة والزكاة.

ادي إُف اٟتق ٭تِت بن ذكرت فيو أىم ا١تسائل احملتاج إليها، ونقلتها غالباً من كبلـ اإلماـ ا٢ت
اٟتسُت آّموع وا١تلخص يف منت األزىار، ويف بعض ا١تسائل أذكر بعض أقواؿ أىل البيت، 

وىذا ا١تؤلف يف ٣تموعو ال ٮترج عن مذىب أىل البيت، وغالب مسائلو على مذىب 



ا٢تادي عليو السبلـ ألف مذىبو مبٍت على االحتياط والتحري، مع أف أىل ا١تذىب قد 
ى أنو ٬توز للمقلد أف يأخذ بأي أقواؿ األئمة شاء من أىل البيت إذا تعددت نصوا عل

 آرؤىم يف مسألة من ا١تسائل.
وقد ذكرت كل مسألة بدليلها؛ ليطمئن ا١تتابع آلؿ ٤تمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم ويرتدع 

 ا١تخالف ٢تم عن اٞتداؿ والنزاع،وقد أذكر الدليل من كتب أىل البيت، وأذكره من كتب
غَتىم، والغرض االستشهاد واالستعضاد، واالَّ ففي كتب أىل البيت ما يغٍت، وقد حاولت 

تبسيط عبارة الكتاب قدر اإلمكاف؛ ليتسٌت للعامي وا١تبتدئ فهم ا١تسائل، وقد طبع 
الكتاب طبعة فنفدت ولكنها كانت ٤تتوية على أغبلٍط مطبعية، وصححت تلك األغبلط 

الالت والفوائد، واهلل أسأؿ أف ٬تعل العمل خالصاً لوجهو وأضفت بعض ا١تسائل واالستد
الكرًن، ويتقبل منا، وأرجو ٦تن وجد ا٠تطأ أف ينبو عليو باٟتسٌت ويعذرين فيو، ويذكر قوؿ 

 الشاعر:
 وإف ٕتد عيباً فسد ا٠تلبل

 
 فجل من ال عيب فيو وعبل

 
أستاذنا وعا١تنا علي  وأود أف أشكر كل من ساعدين يف ىذا العمل، وأعانٍت عليو، السيما

بن أٛتد الشامي، وكذلك سيدنا وعا١تنا الوالد ٛتود بن عباس ا١تؤيد الذي قدـ ٢تذا 
الكتاب، وكذلك كل من سعى يف الطبع واإلخراج وبادر يف اٞتهد، واهلل أساؿ أف ٬تازي 

ا اٞتميع خَت اٞتزاء إنو ٝتيع ٣تيب، واٟتمد هلل رب العا١تُت، وصلى اهلل وسلم على سيدن
 ٤تمد وعلى آلو وسلم.

 وكتب / أٛتد ٤تمد الو شلي…………
 ىػ1419/ ذي اٟتجة / 22…………



 كتاب الطهارة
١تا كاف الدين اإلسبلمي دين النظافة واٞتماؿ، كانت الطهارة أىم ٝتاتو وأوؿ واجباتو، قاؿ 

ْر {]ا١تدثر: نزؿ عليهم [ يعٍت من النجاسة، وما بعث اهلل الرسل، وأ4تعاُف: }َوثَِياَبَك َفَطهّْ
 الكتب إال من أجل هتذيب أخبلؽ العباد، وتطهَتىم من النجاسات اٟتسية وا١تعنوية.

والدين اإلسبلمي لو الفضل األكرب يف ىذا آّاؿ، فقد دعا أتباعو إُف تطهَت أبداهنم من 
األوساخ والقاذورات ، وتطهَت أرواحهم من دنس اآلثاـ واألخبلؽ السيئة، و٢تذا قرف اهلل 

رة اٟتسية بالتوبة اليت ىي ا١تطهرة من اآلثاـ وا١تعاصي قاؿ تعاُف: }ِإفَّ اللََّو ٭تُِبُّ الطها
 [.222التػَّوَّاِبَُت َو٭تُِبُّ اْلُمَتَطهّْرِيَن {]البقرة:

فالواجب على ا١تسلم أف ٭تافظ على نظافة باطنو كما ٭تافظ على نظافة ظاىره، ؤّذا 
هنى الشارع عن مبلبستها، وحث على إزالتها تتحقق الطهارة الكاملة. وىناؾ أمور 

والتخلص منها، وىي أمور ٤تدودة البد من معرفتها والبعد عنها، وىي النجاسات اليت 
سنذكرىا فيما بعد، وإذا حرص الناس على الطهارة والنظافة َٛتَوا أجسامهم من األمراض 

اب، طاىر البدف، حسن الفّتاكة واٞتراثيم الضارة، وجديٌر با١تسلم أف يكوف نظيف الثي
 ا١تظهر، مطّهر القلب من ا١تعاصي والذنوب.

 النجاسات اليت جاء الدليل الشرعي باجتنأّا
ْذي وغَتىا إذا كانت من حيواف 

َ
ٍَِتّْ والَوْدي وا١ت

كل خارج من الفرجُت: كالبوؿ والغائط وا١ت
فالصحيح ٧تاستو ٟتديث ٭تـر أكلو، أما البوؿ والغائط فبل خبلؼ يف ٧تاستهما، وأما ا١تٍت 

قاؿ: مّر يب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأنا أغسل ثويب  -رضي اهلل عنو-عمار 
 من ٩تامٍة فقاؿ: ))إ٪تا تغسل ثوبك من الغائط والبوؿ وا١تذي وا١تٍت ا١تاء األعظم((

 وحديث عائشة أهنا كانت تغسل ا١تٍت من ثوب رسوؿ اهللً  قالت: )كنت أغسل اٞتنابة
من ثوب رسوؿ اهلل، وٮترج إُف الصبلة وإفَّ بُػَقَع ا١تاء يف ثوبو( وأما ا١تذي والودي فلحديث 

اًء فاستحييت أف أسأؿ رسوؿ اهللً  فأمرت ا١تقداد  علي عليو السبلـ قاؿ: كنت رجبلً مذَّ



بن األسود فسألو، فقاؿ رسوؿ اهللً : ))يا مقداد، ىي أموٌر ثبلثة: الودي شيء يتبع البوؿ  
هيئة ا١تٍت فذلك منو الطهور وال غسل منو، وا١تذي إذا رأيت شيئاً أو قَػبَّلت ومنو الطهور ك

 وال غسل منو، وا١تٍت ا١تاء الدافق إذا وقع مع الشهوة وجب الغسل(( .
قاؿ: أتيت  -رضي اهلل عنو-وأما رجيع ما ال يؤكل من اٟتيواف فنجس ٟتديث ابن مسعود 

وسلم ْتجرين وروثة فأخذ اٟتجرين وألقى الروثة وقاؿ: ))إهنا  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو
 رجس(( يعٍت ٧تسة.

وأما ما يؤكل ٟتمو من اٟتيوانات فروثها وبو٢تا طاىر على حكم األصل؛ إذ األصل يف 
األعياف الطهارة إال ما ورد الدليل بنجاستو، وٟتديث علي عليو السبلـ قاؿ: ))يف اإلبل 

٭تل أكلو فبل بأس بشرب ألباهنا وأبوا٢تا ويصيب ثوبك(( وكما يف  والبقر والغنم، وكل شيء
 حديث العرنيُت الذين أمرىم النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم بشرب أبواؿ اإلبل وألباهنا .

ْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَْنَصاُب  َا ا٠تَْ ا١تسكر با١تعاٞتة: كا٠تمر والبَتة وغَت٫تا لقولو تعاُف: }ِإ٪تَّ
 [.90ـُ رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِف فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوَف{]ا١تائدة:َواأَلْزال

الكلب: بشره وشعره وٟتمو وريقو، وما ولغ فيو، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إذا 
ولغ الكلب يف إناء أحدكم فليغسلو سبعاً إحداىنَّ بالًتاب(( .ويلحق بالكلب يف حكم 

 السباع كلها وىي اٟتيواف الذي لو ناب وىو وحشي كاألسد والفهد والضبع. النجاسة
[ يعٍت ٧تس، والضمَت 145ا٠تنزير: لقولو تعاُف: }أَْو ٟتََْم ِخنزِيٍر فَِإنَُّو رِْجٌس {]األنعاـ:

 يعود إُف لفظ ا٠تنزير.
َا اْلُمْشرُِكوَف ٧َتٌَس {]التوبة:  [.82ا١تشرؾ: والكافر، لقولو تعاُف: }ِإ٪تَّ

ا١تيتة: وسواء كانت ميتة مأكوؿ َف ُتذَكَّى، أو غَت مأكوؿ، لقولو تعاُف: }ُحرَّْمْت َعَلْيُكُم 
 [ والتحرًن يفيد النجاسة .3اْلَمْيَتُة {]ا١تائدة:

ما قطع من اٟتيواف قبل تذكيتو: كاإللية وا٠تصيتُت؛ لقوؿ الرسوؿً : ))ما أبُت من اٟتي 
 فهو ميتة (( .



فيو، كالظلف والقرف والشعر واألظفار فهي طاىرة إال من ٧تس الذات  وأما ما ال حياة
مثل: الكلب وا٠تنزير والكافر فإف النجاسة تتعلق ّتميعو، ويستثٌت من ا١تيتة: ميتة اٞتراد 

والسمك، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))أحلت لنا ميتتاف ودماف، فأما ا١تيتتاف: 
 فالكبد والطحاؿ(( . فاٟتوت واٞتراد، وأما الدماف:

 وكذا ما ال دـ لو فهو طاىر، كالذباب والدود وغَتىا.
وىذه السبعة األمور السابقة تعد من النجاسات ا١تغلظة، وا١تغلظة: ىي اليت ال يُعفى عن 

 شيء منها ولو كاف يسَتاً، وال سيما البوؿ ٟتديث القربين.
فقاؿ: ))إهنما ليعذباف وما يُعذباف يف   إذ جاء أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم مرَّ على قربين

 كبَت، ؛ أحد٫تا كاف ال يستنزه أو ال يستربي عن بولو، واآلخر كاف ٯتشي بالنميمة(( .
 وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))تنزىوا من البوؿ فإف عامَّة عذاب القرب منو(( .

من البوؿ والغائط والدـ القيء ا٠تارج من ا١تعدة: ١تا يف حديث عمار: ))إ٪تا تغسل ثوبك 
والقيء(( وألنو ناقض للطهارة، أي )الوضوء( وكل ناقض للطهارة ٧تس، وإ٪تا يكوف ٧تساً 

 إذا كاف ملَء الفم.

[ وال يكوف ٧تساً إال إذا كاف قطرة 145الدـ: لقولو تعاُف: }أَْو َدماً َمْسُفوًحا {]األنعاـ:
العادة إالَّ إذا كاف قطرة فأكثر، ويلحق  فأكثر؛ ألف السافح ىو السائل، وال يسيل الدـ يف

 بالدـ يف النجاسة القيح وا١تصل؛ ألف حكمهما واحد.
لنب غَت ا١تأكوؿ: كإناث اٟتمَت والقطط وغَت ذلك قياساً على أبوا٢تا؛ وألهنا من فضبلت 
 ما ال يؤكل ٟتمو، وإ٪تا حكم بطهارة لنب ا١ترأة ا١تسلمة لرفع اٟترج، وقد انعقد اإلٚتاع على

 ذلك .

 كيفية إزالة النجاسة
 قّسم العلماء النجاسات إُف قسمُت: خفية ومرئية :

ا٠تفية: كالبوؿ بعد جفافو ٬تب غسل ا١تتنجس بو، كالثوب ثبلث مرات مع العصر يف كل 



غسلة، أو ما ٬تري ٣تراه كالوىز ، وإذا كاف ا١تتنجس أملس كالزجاج واٟتديد والببلط 
 -رٛتهم اهلل-سل ثبلثاً، واعترب أكثر علماء أىل البيت فيكفي الدلك أو ا١تسح مع الغ

الثبلث الغسبلت لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إذا استيقظ أحدكم من نومو فبل 
 يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثبلثاً فإنو ال يدري أين باتت يده(( .

ف، فإف َف يزؿ أثرىا بعد ا١ترئية: كالدـ وغَته ٬تب غسلها حىت تزوؿ ولو باستعماؿ الصابو 
ذلك فبل يضر، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لليت سألت عن دـ اٟتيض: ))حّتيو مث 
اقرصيو، مث انضحيو، مث ال يضّرِؾ أثره(( وىذا ٤تموؿ على أف ا١تواد القالعة غَت موجودة 

ار النجاسة آنذاؾ، وأما مع وجود ا١تواد الصابونية وغَتىا فيجب إببلء العذر يف إزالة آث
 ا١ترئية ّٔا .

 والقرص يكوف بإزالتو باألظافر مع ا١تاء.
وتطهر النجاسة الواقعة على األطفاؿ والبهائم باٞتفاؼ بعد زواؿ عينها، وذلك ألجل 

اٟترج وا١تشقة. وأفواه اٟتيوانات كالقطط وغَتىا تطهر ّتري الريق يف فمها، وسؤرىا طاىر، 
كالبغاؿ واٟتمَت سؤره طاىر إف َف تكن ٧تاسة بفمو، أو وكذلك ما يؤكل ٟتمو وما ال يؤكل  

رجع شيء من فمو إُف اإلناء، وا١تياه اليت تكوف يف السوائل والربؾ والغدراف إذا شربت منو 
 السباع فإهنا ال تنجس إذا كاف كثَتاً.

أو واآلبار إذا وقعت فيها ٧تاسة فبل يضر ذلك إذا كاف ا١تاء كثَتاً َف يتغَت لونو أو ر٭تو 
 طعمو وا١تاء القليل يف البئر إذا وقعت فيو النجاسة فتطهر بنزح ا١تاء منها إُف القرار.

واألرض الرخوة إذا وقعت عليها ٧تاسة كالبوؿ فإهنا تطهر بإراقة ا١تاء عليها؛ ١تا روي أف 
 إعرابياً باؿ يف ا١تسجد فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))أريقوا عليو ذنوباً من ماء (( .

 ا١تياه
[ وا١تاء 48خلق اهلل ا١تاء طهوراً قاؿ تعاُف: }َوأَنْػزَْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا {]الفرقاف:

الطاىر ا١تطهر ىو ماء ا١تطر والثلج والبَػَرد واآلبار واألهنار وماء البحر؛ لقولو صلى اهلل عليو 



 وآلو وسلم : ))ىو الطهور ماؤه اٟتل ميتتو (( .
ف ا١تاء الذي يرفع اٟتدث األصغر واألكرب ىو ا١تاء ا١تذكور قليبل كاف أو كثَتاً، وعلى ىذا فإ

وقد حدَّ العلماء ا١تاء الكثَت: بأف ا١تاء الكثَت ىو الذي ال يظن ا١تستعمل للماء أف النجاسة 
تستعمل باستعمالو، كاآلبار والربؾ الواسعة، واألهنار اٞتارية، وإف وقعت فيو ٧تاسة ما َف 

ر٭تو أو لونو أو طعمو بفعل النجاسة؛ لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))ا١تاء ال  يتغَت
 ينجسو شيء إال ما غَّت لونو أو طعمو أو ر٭تو(( وا١تراد با١تاء يف اٟتديث ىو ا١تاء الكثَت.

 وأمَّا مىت ال يرفع ا١تاء اٟتدث ففي عدة حاالت:
أوصافو ا١تذكورة فإنو ال ٬توز التوضوء بو،  اٟتالة األوُف: إذا وقعت فيو ٧تاسة فغَّتت أحد

 وال تُغسل بو الثياب؛ ألنو قد صار متنجساً ولو كاف كثَتاً للحديث السابق.
اٟتالة الثانية: إذا كاف ا١تاء قليبلً ووقعت فيو ٧تاسة ولو َف تغَته النجاسة فبل ٬توز التطّهر 

يُظن استعماؿ النجاسة باستعمالو، بو؛ ألنو قليل وقد حدَّ العلماء ا١تاء القليل بأنو ما 
وذلك ٨تو ا١تاء الذي يكوف يف األواين الصغَتة و٨توىا، وعند اإلماـ ا١تنصور باهلل رٛتو اهلل 

أف ا١تاء إذا كاف قلتُت فأكثر فليس بقليل، وقدر القلتُت ٜتس مائة رطل، وا١تاء القليل 
ستيقظ أحدكم من نومو فبل ينجس بوقوع النجاسة ولو َف يتغَت..إٍف، لقولوً : ))إذا ا

يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثبلثاً(( . فدؿ النهي يف اٟتديث عن غمس اليد يف ماء 
 اإلناء على أف ا١تاء القليل كالذي يف األواين يتأثر بأقل شيء من النجاسة.

وانفصل اٟتالة الثالثة: ا١تاء ا١تستعمل يف طهارة العبادة. وحقيقة ا١تستعمل: ما الصق البشرة 
عنها ، ورفع حكماً، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))ال يغتسل أحدكم يف ا١تاء الراكد 

وىو ُجنب(( ووجو النهي يف ذلك أف ا١تغتسل يف ا١تاء الراكد يغتسل ٔتا يستعملو أثناء 
 الغسل.

ىا فبل يرفع اٟتالة الرابعة: إذا تغَّت ا١تاء ٔتا ٮُتالطو من الدقيق والصابوف وماء الورد وغَت 
اٟتدث؛ ألنو قد خرج عن حقيقة ا١تاء ا١تطلق، لكنو طاىر ال ينجس ما وقع عليو من 



الثياب أو غَته، إال الًتاب فإف ٥تالطتو للماء ال تضر ٨تو: مياه األمطار والسيوؿ فإهنا 
 ٥تتلطة بالًتاب، واإلٚتاع منعقد على جواز التطهر ّٔا، وأما إذا كاف التغَت يف ا١تاء بسبب

ا١تكث الطويل يف اآلنية واألحواض والربؾ فبل يضر و٬تزي التطهر بو واستعمالو، وكذا 
وجود الطحلب يف الربؾ ال يؤثر يف طهارهتا ٞتري عادة ا١تسلمُت باستعماؿ تلك ا١تياه؛ 

وألف األصل طهارهتا.أما إذا كاف تأثر الربؾ واألحواض بكثرة اإلستعماؿ فقط، فبل يصح 
 ١تاء فيها قد صار مستعمبلً .التطهر ّٔا ألف ا

 مسائل متفرقة
ا٠تمر إذا صار خبلً بغَت معاٞتة َطُهَر، وكذلك العذرة إذا أحرقت فصارت رماداً طهرت ، 

 وكذلك أي شيء ٧تس إذا استحاؿ عن طبيعتو األوُف وخلقتو َطُهَر.
ء أف يسحب ا١تاء الذي ٬تري ال يتنجس بوقوع النجاسة فيو ولو قليبًل، وأقل اٞتري يف ا١تا

 التبنة.
من تيقن من طهارة ثوب أو ماء فإنو ال يرتفع ذلك اليقُت إال بيقُت، فبل ٭تكم بتنجسو 

إال بيقُت، وىذه قاعدة شرعية، وىكذا من كاف على يقُت من ٧تاسة ثوب أو ماء فإنو ال 
 يعدؿ عن ذلك اليقُت إال بيقُت، أو خرب عدٍؿ أو عدلة بطهارتو.

ا١تاء، وال عربة ببقية ا١تواد ا١تزيلة؛ ألف الشارع إ٪تا اعترب صفة التطهَت ال يزيل النجاسة إال 
[ أي : طاىراً 48با١تاء فقط ، قاؿ اهلل تعاُف: }َوأَنْػزَْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا {]الفرقاف:

 مطهّْراً.
لسبلـ أنو  ا١تشي بُت ماء ا١تطر اٞتاري ال يضر؛ ألنو ماٌء جاٍر ، وقد روي عن علي عليو ا

 كاف ٯتشي يف ماء ا١تطر مث يدخل للصبلة.

 قضاء اٟتاجة
لقد أباح اهلل لعباده الطيبات من الرزؽ، وحذرىم من اإلسراؼ فقاؿ تعاُف: }ُكُلوا وَاْشَربُػُوا 

[ ويلـز من األكل والشراب احتياج اإلنساف إُف االستفراغ، 31َوال ُتْسرُِفوا {]األعراؼ:



اـر األخبلؽ يف ٚتيع األحواؿ، قاؿ بعض الصحابة: لقد علمنا فجاء اإلسبلـ ليعلمنا مك
 رسوؿ اهللً  كل شيء حىت كيفية قضاء اٟتاجة.

 ونذكر من اآلداب اليت حثَّ عليها الشارع ما يلي:
التواري والبعد عن الناس: ١تا روي أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من أتى 

أف ٬تمع كثيباً من رمٍل فليفعل، فإف الشيطاف يلعب ٔتقاعد الغائط فليستًت، فإف َف ٬تد إال 
 بٍت آدـ(( .

التعّوذ قبل أف يدخل ٤تل قضاء اٟتاجة: فيقوؿ: ))اللهم إين أعوذ بك من ا٠تُبِث 
 وا٠تبائث(( وا٠تبث ٚتع خبيث من اٞتن ، وا٠تبائث ٚتع خبيثة من اٞتن.

ا روي أف النيبً  كاف يضع خا٘تو عند تنحية ما فيو ذكر اهلل: كا١تصحف وا٠تامت وغَت٫تا، ١ت
 قضاء اٟتاجة، وكاف مكتوباً فيو: ٤تمد رسوؿ اهلل .

االستتار حاؿ قضاء اٟتاجة: ٟتديث: ))أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف ال يرفع 
 ثوبو حىت يدنو من األرض(( .

 ٕتنب ا١تواضع اليت هُني عن قضاء اٟتاجة فيها: وقد ٚتعها من قاؿ:
 ِعنها هنٌر وُسْبٌل ومسجدٌ مبل
 

 ومسقط أٙتاٍر وقرب و٣تلس
 

قاؿ: هنى رسوؿ اهللً  أف يباؿ يف ا١تاء اٞتاري  -رضي اهلل عنو-وذلك ١تا ورد عن جابر 
 وقاؿ: ))اتقوا ا١تبلِعن الثبلث : الرباز يف ا١توارد، والظل، وقارعة الطريق(( .

لى القرب ٟترمتو، والبوؿ عليو مناٍؼ وهنى عن البوؿ بأبواب ا١تساجد ، وهنى عن اٞتلوس ع
 ٟترمتو.

ويكره للرجل أف يبوؿ قائماً إالّ من عذر: ٟتديث عائشة قالت: ))من حدثكم أف رسوؿ 
 اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يبوؿ قائماً فبل تصدقوه إ٪تا كاف يبوؿ قاعداً(( .



على حاجتو فبل يستقبلن يكره استقباؿ القبلة واستدبارىا: ٟتديث: ))إذا جلس أحدكم 
 القبلة وال يستدبرىا(( .

يكره الكبلـ حاؿ قضاء اٟتاجة: ٟتديث: ))ال ٮترج الرجبلف يضرباف الغائط )أي يطلبانو(  
كاشفُت عن عورهتما يتحدثاف فإف اهلل ٯتقت على ذلك(( ويكره أيضاً األكل والشرب عند 

 ذلك؛ ١تنافاتو لؤلدب.
ة با١تاء إف أمكن: وإف َف ٬تد استجمر بثبلثة أحجار، وجوب االستنجاء بعد قضاء اٟتاج

أو ما يقـو مقامها من ا١تناديل والورؽ والقراطيس ا٠تالية من أٝتاء اهلل، أو أٝتاء األنبياء 
قاؿ أنس : ))كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يدخل ا٠تبلء فأٛتل أنا وغبلـ 

( وٟتديث: ))إذا ذىب أحدكم إُف الغائط ٨توي أداوة من ماء وعنزة، فيستنجي با١تاء(
 فليذىب معو بثبلثة أحجار يستطيب ّٔنَّ فإهنا ٕتزي(( .

يندب بعد ذلك ٛتد اهلل تعاُف، فعن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو كاف يقوؿ إذا 
خرج من ا٠تبلء: ))غفرانك((، وروي أنو كاف يقوؿ: ))اٟتمد هلل الذي أذىب عٍت األذى 

 . وعافاين((
و٬تب على ا١تسلم أف يبالغ يف التنزه من البوؿ، والتخلص منو، ٟتديث: ))إذا باؿ أحدكم 

 فلينًت ذََكَرُه ثبلثاً(( .

 الوضوء
الوضوء شطر اإلٯتاف أي نصفو، وىو شرط يف صحة الصبلة فرضو اهلل تعاُف بقولو: 

اْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَُف اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا }يَاأَيػَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَُف الصَّبلِة فَ 
 [.6ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإَُف اْلَكْعبَػُْتِ{]ا١تائدة:

وقد ورد يف فضلو األحاديث النبوية منها: ))إذا توضأ العبد ا١تؤمن فتمضمض خرجت 
فإذا غسل وجهو خرجت ا٠تطايا  ا٠تطايا من فيو ، وإذا استنثر خرجت ا٠تطايا من أنفو،

من وجهو حىت ٗترج من ٖتت أشفار عينيو، فإذا غسل يديو خرجت ا٠تطايا من يديو حىت 



ٗترج من ٖتت أظفار يديو، فإذا مسح رأسو خرجت ا٠تطايا من رأسو، حىت ٗترج من 
أذنيو، فإذا غسل رجليو خرجت ا٠تطايا من رجليو حىت ٗترج من أظفار رجليو، مث كاف 

إُف ا١تسجد وصبلتو نافلة(( وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))ٖتشر أميت يـو  مشيو
 القيامة غراً ٤تجلُت من أثر الوضوء(( .

 فروض الوضوء
 وىي عشرة:

غسل الفرجُت من النجاسة: لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم حُت ُسئل: ىل ٬تزئ ا١ترأة أف 
د ا١تاء (( . وحكم الرجل كحكم ا١ترأة يف تستنجي بغَت ا١تاء؟ قاؿ: ))ال إال أف ال ٕت

األحكاـ الشرعية كلها إال ما خصو الدليل، وىو من فروض الوضوء على األحوط، 
ويستثٌت من ذلك إذا كاف الفرج طاىراً وَف ٮترج منو خارج فإف ا١تتوضئ يبتدئ با١تضمضة 

سم وا٢تاديٍ  فإهنم واالستنشاؽ وال ٭تتاج إُف غسل الفرجُت، وىذا مذىب األئمة زيد والقا
 َف يقولوا بغسل الفرجُت إال عند النجاسة، أو عند وجود ا٠تارج منو، وىو الصحيح.

النية: ٟتديث: ))إ٪تا األعماؿ بالنيات (( وىي القصد واإلرادة، و٤تلها القلب. ومعٌت النية 
 : قصد القربة بالوضوء، وأنو للصبلة.

عليو وآلو وسلم : ))ال وضوء ١تن ال يذكر التسمية: فرض على الذاكر، لقولو صلى اهلل 
اسم اهلل عليو (( وأما من نسي التسمية يف الوضوء حىت خرج من الوضوء فوضوءه صحيح 

 ٟتديث : ))رفع عن أميت ا٠تطأ والنسياف وما استكرىوا عليو((.
: ا١تضمضة واالستنشاؽ: ١تبلزمة النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم عليها طيلة حياتو، ولقولو

))٘تضمضوا واستنشقوا واألذناف من الرأس(( ، وقولو: ))بالغ يف ا١تضمضة واالستنشاؽ إال 
أف تكوف صائماً(( ؛ وألف الفم واألنف داخبلف يف الوجو و٫تا جزء منو، وىنا أودُّ اإلشارة 

إُف عظمة الدين اٟتنيف يف تشديده على نظافة الفم واألنف، وقد عرؼ يف ىذا العصر أف 
لفم ٭تمبلف جراثيم عديدة، وأوساخ تفتك باألسناف واٞتسم، وتسبب األمراض األنف وا



العديدة، واألطباء اليـو يوصوف بالتشديد على نظافة الفم واألنف، وقد سبقهم اإلسبلـ 
إُف ذلك فجعل غسل الفم واألنف من فرائض الوضوء، فحصل من ذلك النظافة والسبلمة 

 من اآلفات.
و اآلية، وحّد الوجو من مقاّص الشعر إُف منتهى الذقن، و٬تب غسل الوجو: كما دلت علي

ٗتليل اللحية والشارب با١تاء، ٟتديث ابن عمر قاؿ: كاف رسوؿ الو صلى اهلل عليو وآلو 
 وسلم إذا توضأ خلل ٟتيتو با١تاء

غسل اليدين مع ا١ترفقُت: لآلية ولفعلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقد جاء يف اٟتديث: أنو 
يدير ا١تاء على مرفقيو عند الوضوء ، وينبغي ١تن كاف يف أصبعو خامت أف يديره يف كاف 

عليهما -أصبعو لكي يصل ا١تاء إُف البشرِة، وىو مروي عن زيد بن علٍي، وجعفر بن ٤تمد 
وكذلك من كاف عليها صباغ صناعي يف أصابع يديها ورجليها من النساء فعليها  -السبلـ

 وصوؿ ا١تاء إُف البشرة. أف تزيلو؛ ألنو مانع من
[ وكما يف آية التيمم 6مسح ٚتيع الرأس: لقولو تعاُف : }َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم {]ا١تائدة:

[، وَف ينقل عن أحد جواز مسح بعض 6قاؿ تعاُف: }فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم {]ا١تائدة:
ا١تسح متعٍد بالباء وآية الوجو يف التيمم، بل داللة اآلية على مسح ٚتيع الوجو، مع أف فعل 

الوضوء كذلك يف الداللة على وجوب مسح ٚتيع الرأس، و٬تب مسح األذنُت ظاىر٫تا 
وباطنهما مع الرأس، للحديث: ))األُذناف من الرأس (( ومعٌت ذلك أنو ٬تب مسحهما مع 

 الرأس.
اً على غسل الرجلُت مع الكعبُت: لآلية الكرٯتة: }َوأَْرَجَلكم{ وىي مروية بالنصب عطف

األيدي، ولقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))ويٌل لؤلعقاب من النار (( وقد ورد يف ٚتيع 
الروايات أنوً  كاف يغسل رجليو با١تاء، وَف ينقل عنو أنو مسح البتة، بل شدد يف وجوب 
استقصائهما بالغسل كما يف اٟتديث السابق. وأما ا١تسح على ا٠تفُت، فقد أٚتع أىل 

ى أنو منسوخ بآية ا١تائدة اليت يف الوضوء، وىي متأخرٌة، يعٍت سورة ا١تائدة، وورد البيت عل



عن أمَت ا١تؤمنُت علي عليو السبلـ أنو قاؿ: )سبق الكتاب ا٠تفُت( ، وروى اإلماـ زيد بن 
علي عليو السبلـ عن أبيو عن جده اٟتسُت السبط عليو السبلـ أنو قاؿ: ٨تن بٍت فاطمة 

 ُت، وال عمامة وال كمة وال ٜتار وال جهاز .ال ٪تسح على ا٠تف

الًتتيب: لآلية؛ ألهنا عقبت القياـ إُف الصبلة بغسل األعضاء مرتبة، وذلك بػ)الفاء( اليت 
تفيد الًتتيب، فذكرت الوجو مقدماً على اليدين وىو يعٍت الًتتيب، ولقولوً حُت سعى بُت 

إُف قولو تعاُف: }ِإفَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر  الصفا وا١تروة: ))أبدأُ ٔتا بدأ اهلل بو (( إشارة
 [.158اللَِّو {]البقرة:

فذكر اهلل تعاُف الصفا قبل ا١تروة ، وقد روي عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو كاف يغسل 
 أعضاءه مرتبة.

)إذا ٗتليل األصابع واألظفار والشجج: لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم البن عباس: )
 توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك(( .

 سنن الوضوء
والفرؽ بُت فروض الوضوء وسننو، أف الفرض واجب وال يصح الوضوء إال بو، ومن أخلَّ 

 بشيء منو أعاد الوضوء.
وأما سننو فهي ما أمر ّٔا النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم على سبيل الندب، وينبغي 

 -يادة يف األجر والثواب، وال يبطل الوضوء بًتكها وىي:احملافظة عليها؛ ألف يف فعلها ز 
غسل الكّفُت قبل الشروع يف الوضوء: ٟتديث اٟتسُت بن علي عليهما السبلـ قاؿ: دعا 
أيب علي بوضوء فقّربتو لو، فغسل كفيو ثبلث مرات، مث ٘تضمض ثبلثاً، واستنثر ثبلثاً، مث 

ق ثبلثاً، مث اليسرى كذلك، مث مسح برأسو غسل وجهو ثبلثاً، مث غسل يده اليمٌت إُف ا١ترف
 مسحة واحدة، مث غسل رجلو اليمٌت إُف الكعبُت ثبلثاً، مث اليسرى كذلك .

اٞتمع بُت ا١تضمضة واالستنشاؽ بغرفة واحدة: ٟتديث علي عليو السبلـ يف صفة وضوء 
من الكف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))..مث ٘تضمض واستنثر ثبلثاً؛ ٯتضمض وينثر 



 الذي يأخذ منو ا١تاء(( .
غسل كل عضو ثبلث مرات: ١تا روي أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم توضأ مرًة مرًة وقاؿ: 

))ىذا وضوٌء ال يقبل اهلل الصبلة إال بو(( ، مث توضأ مرتُت مرتُت وقاؿ: ))من توضأ مرتُت 
)ىذا وضوئي ووضوء األنبياء مرتُت أعطاه اهلل أجره مرتُت (( مث توضأ ثبلثاً ثبلثاً وقاؿ: )

 من قبلي((.
مسح الرقبة مرة واحدة: لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))من توضأ مث مسح على 

 سالفتيو وقفاه أمن من الُغلّْ يـو القيامة(( .
السواؾ عند الوضوء: لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))لوال أف أشق على أميت ألمرهتم 

ة(( . وفيو من الفوائد الصحّية ما ٬تعل ا١تسلم ٭تافظ عليو دائماً من بالسواؾ عند كل صبل
تنظيف األسناف وتنقيتها من فضبلت الطعاـ والروائح الكريهة، قاؿ صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم : ))السواؾ مطهرة للفم مرضاة للرب (( .

 مستحبات الوضوء
إُف ٤تل ال ٧تاسة فيو لغسل الدعاء حاؿ الوضوء: بعد أف ينتقل من ٤تل قضاء اٟتاجة 

[ 60أعضاء الوضوء، والدعاء مشروع لقولو تعاُف: }اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم {]غافر:
والوضوء عبادة شرعت فيو التسمية وىي من أفضل الذكر، والدعاء فيو فضل عظيم، وىو 

ليو من ٚتلة الذكر، وىو مروي من طريق أىل البيت النبوي، فعن أمَت ا١تؤمنُت علي ع
السبلـ أنو كاف إذا وضع طهوره أمامو يقوؿ: )بسم اهلل وباهلل وعلى ملة رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم مث يغسل فرجو فيقوؿ: اللهم حّصن فرجي برٛتتك من معاصيك، مث 

يتمضمض فيقوؿ: اللهمَّ َلقٍّْتّْ حجيت يـو ألقاؾ، مث يستنشق فيقوؿ: اللهم ال ٖترمٍت رائحة 
رٛتتك، مث يغسل وجهو فيقوؿ: اللهم بّيض وجهي يـو تبيض وجوه وتسود وجوه، مث اٞتنة ب

يغسل يده اليمٌت فيقوؿ: اللهم أعطٍت كتايب بيميٍت واغفر ذنيب، مث يغسل يده اليسرى 
فيقوؿ: اللهم ال تؤتٍت كتايب بشماِف وٕتاوز عن سيء أفعاِف، مث ٯتسح رأسو فيقوؿ: اللهم 



عليَّ نعمتك، مث ٬تيل يده على رقبتو فيقوؿ: اللهم قٍت األغبلؿ يف يـو َغشٍِّْت برٛتتك وأ٘تم 
اٟتساب، مث يغسل رجليو إُف الكعبُت فيقوؿ: اللهم ثبت قدميَّ على الصراط ا١تستقيم يـو 

 تزّؿ األقداـ، ياذا اٞتبلؿ واإلكراـ .
مدؾ الدعاء بعد الوضوء: ٟتديث: ))ما من مسلم يتوضأ مث يقوؿ: سبحانك اللهم وْت

أشهد أال إلو إال أنت أستغفرؾ وأتوب إليك، اللهم اجعلٍت من التوابُت واجعلٍت من 
ا١تتطهرين، واغفر ِف إنك على كل شيء قدير، إال كتبت يف رٍؽ مث ختم عليها، مث وضعت 

 ٖتت العرش حىت تدفع إليو ٓتا٘تها يـو القيامة(( .
لقولوً : ))الوضوء على الوضوء نور ٕتديد الوضوء بعد كل مباح: كاألكل والشرب والعمل، 

 على نور (( .
أخذ حفنة من ا١تاء وإرسا٢تا على اٞتبهة: ١تا روي عن علي عليو السبلـ أنو توضأ فأخذ 

 غرفة بيده فأسا٢تا على جبهتو، وىو ال يفعل إال ما ىو مأثور.

ما ٯتحوا  إسباغ الوضوء: وىو إكمالو لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))أال أدلكم على
اهلل بو ا٠تطايا ويرفع بو الدرجات: إسباغ الوضوء على ا١تكاره، وكثرة ا٠تطا إُف ا١تساجد 

 وانتظار الصبلة بعد الصبلة فذلكم الرباط فذلكم الرباط(( .

 نواقض الوضوء
كل ما خرج من الفرجُت: من بوؿ أو غائط، أو ريح أو مذي أو غَته، وال خبلؼ يف 

اًء  البوؿ والغائط والريح أهنا ناقضة، وأما ا١تذي فلقوؿ علي عليو السبلـ: كنت رجبًل َمذَّ
فأمرت ا١تقداد أف يسأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: ))فيو الوضوء(( . 

وا١تٍت ناقض ٠تروجو من ٥ترج البوؿ؛ وألنو يوجب الغسل، والوضوء مًتتب على الغسل، 
 .والتصالو أيضاً بناقض آخر وىو ا١تذي

النـو ا١تزيل للعقل: على أي صفة كاف من قعود أو اضطجاع أو سجود أو غَتىا، لقولو 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))العيناف وكاء السو فمن ناـ فليتوضأ(( ، ويف رواية: ))فإذا 



نامت العيناف استطلق الوكاء((؛ ألف اإلنساف إذا استغرؽ يف نومو تراخت أعضاؤه وخرج 
ال يشعر، واإلغماء واٞتنوف أكثر تأثَتاً يف زواؿ العقل، فكانا ناقضُت  منو ا٠تارج وىو

 باألوُف.
الدـ السائل: لقوؿ علي عليو السبلـ: قلت: يا رسوؿ اهلل، آلوضوء كتبو اهلل علينا من 

اٟتدث فقط؟ فقاؿ: ))بل من سبع : من حدث، وتقطار بوؿ ، ودسعة ٘تؤل الفم، وقيء 
 الصبلة، ونـو مضطجع(( . ذارع، ودـ سائل، وقهقهة يف

القيء ا٠تارج من ا١تعدة: ٟتديث علي عليو السبلـ السابق، و١تا روي عن أيب الدرداء أف 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ))قاء فتوضأ((. وقاؿ معداف راوي اٟتديث: فلقيت 
ثوباف يف مسجد دمشق فذكرت لو ذلك، قاؿ: صدقت وأنا صببت لو وضوءه . وا١تراد 

بالدسعة يف اٟتديث السابق ىي الدفعة اليت ٘تؤل الفم فقط،والقيء الذارع ىو القيء الغالب 
 وىوأكثر من الدسعة.

َا يَػتَػَقبَُّل اللَُّو ِمْن اْلُمتَِّقَُت {]ا١تائدة: [ وٟتديث أيب 27كبائر ا١تعاصي: لقولو تعاُف: }ِإ٪تَّ
اهلل عليو وآلو وسلم بإعادة الوضوء ىريرة أف رجبلً صلى وىو مسبل إزاره، فأمره النيب صلى 

والصبلة . وٟتديث أنس قاؿ: كاف يأمرناً  بإعادة الوضوء من الغيبة وأذى ا١تسلم، وإ٪تا  
كانت ا١تعاصي ناقضة للوضوء؛ ألف العبد قد تأىب واستعد للوقوؼ بُت يدي رب 

ياً من مواله العا١تُت، ليؤكد على توحيد اهلل سبحانو وتعاُف و٘تجيده والثناء عليو، راج
اإلعانة وا٢تداية إُف صراطو ا١تستقيم، ومتوسبلً بإخبلص توحيده وطاعتو.وقد كاف علي بن 

اٟتسُت عليو السبلـ إذا توضأ اصفر لونو وارتعدت فرائصو، فُسئل عن ذلك؟ فقاؿ: 
أتدروف بُت يدي من سأقف؟ وىكذا كاف زين العابدين، وغَته من أئمة أىل البيتٍ  إذا 

 وجلت قلؤّم.ذكر اهلل 
فأما من ٬تاىر بعصياف رب العا١تُت أثناء استعداده للمثوؿ أمامو، فبلشك أنو ال يستحي 

من ربو فبل يناؿ الرضا والقبوؿ من اهلل سبحانو وتعاُف، ولو أف رجبلً يطلب حاجة من 



، وعند ذلك الوقت تأىب  ملك وذىب إُف قصره وحظي ٔتقابلة ا١تلك يف وقت معلـو
لو بالدخوؿ، ويف أثناء دخولو شتم بعض حرس ا١تلك واعتدى على بعض  للقائو، وٝتح

أمبلكو عمداً.. فهل سَتضى عنو ا١تلك، ويقضي حاجتو بعد ذلك؟! أعتقد أنو سُيحَرـ من 
بر ا١تلك وإحسانو بسبب ما اقًتفتو يداه، فكذلك من توضأ مث ٕترأ على انتهاؾ حرمات 

 وضوءه كما صرَّح بذلك اٟتديث السابق.اهلل، فإنو سيحق عليو غضب اهلل، ويفسد 

 ما يكره يف الوضوء
اإلسراؼ با١تاء حاؿ الوضوء: لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم لسعد بن معاذ حُت رآه 

! فقاؿ: نعم وإف كنت    يتوضأ: ))ال ُتسرؼ، فقاؿ سعد: أو يف ا١تاء إسراؼ يا رسوؿ اهلل؟
 ثبلث الغسبلت.على هنر جار(( ومن اإلسراؼ، الزيادة على ال

الشك والوسوسة يف الوضوء: ألف ذلك من عمل الشيطاف، ومنشأه اٞتهل بتعاليم الشريعة 
السمحة، والُعجب والتنطع الذي يوقع اإلنساف يف اٟترج، وقد ال يسلم من الوزر وا١تخالفة 

 ٢تدي من بعثو اهلل رٛتة للعا١تُت.

 مسألتاف
 سأؿ رسوؿ اهللً  عن مسّْ الذكر ىل ينقض ال ينقض الوضوء مّس الذكر: ١تا روي أف رجبلً 

الوضوء؟ فقاؿً : ))ىل ىو إال بضعة منك(( . وقاؿ علي عليو السبلـ: ))ما أباِف أنفي 
 مسست أـ أذين أو ذكري (( وىذا إٚتاع أىل البيتٍ  وٚتهور الصحابة.

 -هللرٛتو ا-وأما حديث بسرة: ))من مسَّ ذكره فليتوضأ (( فقد قاؿ اٟتافظ ابن حباف 
بعد أف روى حديث بسرة من طريق مرواف: عائذاً باهلل أف ٨تتج ْتديث مرواف بن اٟتكم 

 وذووه يف شيء من كتبنا؛ ألنا ال ٨تتج بغَت الصحيح من سائر األخبار، وإف طابق مذىبنا.
وقاؿ اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة والقاضي زيد وأبو جعفر يف حديث بسرة: ظلمات بعضها فوؽ 

ي امرأة، وعنها مرواف وىو من ىو يف خبثو وسوء عملو، و٦تن لعنو رسوؿ بعض؛ ألف الراو 
اهللً  مع أبيو اٟتكم بن أيب العاص الطريد ، و٦تا يقدح يف اٟتديث ا١تذكور أف بسرة روت 



 شيئاً ٮتتص بالرجاؿ، وأيضا قد عارضو حديث علي بن طلق وىو أصح.
صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يُقبّْل ال ينقص الوضوء مّس ا١ترأة: ١تا روي أف رسوؿ اهلل 

 بعض نسائو وال يتوضأ .
[ فا١تقصود با١تبلمسة ىو اٞتماع، وكٌت 6وأما قولو تعاُف: }أَْو الَمْسُتُم النَّْساَء {]ا١تائدة:

اهلل عن اٞتماع با١تبلمسة تعليماً ٠تلقو األدب، كقولو تعاُف: }ال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْف طَلَّْقُتُم 
 [.236اَء َما ََفْ َ٘تَسُّوُىنَّ {]البقرة:النّْسَ 

 الُغْسل
جاءت الشرائع السماوية ىاديًة لئلنساف إُف مصاٟتو ومنافعو الدينية والدنيوية، فما من 

فريضة من فرائض اإلسبلـ إال و٢تا حكمة ظاىرة ومنافع ٤تسوسة، فقد شرع اهلل الغسل من 
ف ْتملها، قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : اٞتنابة، وجعلو من األمانات اليت كّلف اإلنسا

))اتقوا اهلل وأحسنوا يف الغسل فإهنا من األمانة اليت ٛتلتم ّٔا والسرائر اليت استودعتم(( ، 
وقد قيل: إنو َف يبَق من شريعة إبراىيم عند العرب قبل البعثة إال الُغسل من اٞتنابة، وحرمة 

، وبعض مناسك اٟتج، وكم يف الُغسل م ن الفوائد الصحية والروحية، وىو مع ذلك اٟتـر
 عبادة وقربة وامتثاؿ ألمر اهلل سبحانو.

 موجبات الغسل
خروج ا١تٍت لشهوة: والشهوة ىي اللذة سواء كاف خروجو يف يقظة أو احتبلـ، قاؿ تعاُف: 

هر ا١تاء إُف [، وا١ترأة إذا رأت شيئاً يف منامها وظ6}َوِإْف ُكْنُتْم ُجُنًبا فَاطَّهَُّروا {]ا١تائدة:
 خارج الفرج وجب عليها الغسل باإلتفاؽ .

 انقطاع اٟتيض والنفاس: وال خبلؼ يف وجوب ذلك على اٟتائض والنفساء.
اِٞتَماع: وإف َف يكن معو إنزاؿ ا١تٍت، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إذا أجهد الرجل 

 زوجتو وجلس بُت شعبها األربع وجب الغسل وإف َف ينزؿ(( .
وقاؿ عليّّ عليو السبلـ: ))إذا التقى ا٠تتاناف وتوارت اٟتشفة فقد وجب الغسل أنزؿ أو َف 



 ينزؿ((. وقاؿ: ))كيف ٬تب اٟتد وال ٬تب الغسل(( .
 موت ا١تسلم: وىو واجب باإلٚتاع.

اإلسبلـ: فإذا أسلم الكافر وجب عليو الغسل، ١تا روي أف النيبً  كاف يأمر من أسلم أف 
 يغتسل(( .

 ض الغسلفرو 
 النية: كالوضوء ٟتديث: ))إ٪تا األعماؿ بالنيات ((.

إفاضة ا١تاء على ٚتيع البدف مع الدلك: لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))بّلوا الشعر 
وانقوا البشر فإف ٖتت كل شعرة جنابة(( ولقوؿ علي عليو السبلـ: وتدلك من بدنك ما 

 نالت يداؾ.
لسابق؛ وألف األنف والفم جزء من البدف، وكاف صلى ا١تضمضة واالستنشاؽ: للحديث ا

 اهلل عليو وآلو وسلم يتمضمض ويستنشق عند ُغْسلو من اٞتنابة.
نقض الشعر للحيض والنفاس: لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم للحائض: ))انقضي شعرِؾ 

ب عليها واغتسلي (( وأما إذا أصابت ا١ترأة اٞتنابة فبل ٬تب عليها نقض الشعر، وإ٪تا ٬ت
أف تصب ا١تاء على رأسها، وتدلك أصوؿ شعرىا حىت يصل ا١تاء إُف البشرة ، ٟتديث أـ 
سلمة قالت: يا رسوؿ اهلل، إين امرأة أشدُّ ظفر رأسي أفأنقضو لغسل اٞتنابة؟ قاؿ: ))إ٪تا 

 يكفيِك أف ٖتّثي على رأسك ثبلث حثيات، مث تفيضي ا١تاء عليِك فتطهرين(( .

 كيفية الغسل
لرجل أف يبوؿ قبل الغسل ليخرج ما بقي من ا١تٍت، مث يغسل فرجيو وما أصابو من على ا

النجاسة، مث يتمضمض ويستنشق، ويتوضأ كوضوئو للصبلة، ويبدأ ٔتيامنو ويؤخر القدمُت، 
مث يفيض ا١تاء على سائر جسده، وٮتلل شعره، ويدلك جسده مث يغسل قدميو، وىذه ىي 

 لنيبً الصفة ا١تشروعة وا١تأثورة عن ا



 ا١تستحبات من األغساؿ
 ويستحب الغسل يف األحواؿ اآلتية:

غسل اٞتمعة: لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))من توضأ يـو اٞتمعة فبها ونعمْت ومن 
اغتسل فالُغسل أفضل(( . ولقوؿ علي عليو السبلـ: )الغسل من اٞتنابة واجب، ومن 

ـ وإف تطهرت أجزاؾ، والغسل من غسل ا١تيت وإف تطهرت أجزاؾ، والغسل من اٟتما
اٟتجامة وإف تطهرت أجزاؾ، وغسل العيدين وما أحب أين أدعهما، وغسل اٞتمعة وما 

أحب أين أدعو؛ ألين ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))من أتى اٞتمعة 
 فليغتسل (( .

 غسل العيدين، ٟتديث علي عليو السبلـ السابق.
 يت، للحديث السابق.الغسل بعد غسل ا١ت

 بعد اٟتجامة، للحديث السابق.
 الغسل بعد دخوؿ اٟتماـ، للحديث السابق.

 الغسل لدخوؿ مكة، ١تا روي أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم اغتسل عند دخوؿ مكة .
 الغسل يـو عرفة، روي ذلك عن السلف الصاٌف.

 مأثور عن السلف الصاٌف.الغسل لزيارة قرب النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو 

 مسائل متفرقة
 من كاف جنباً وأراد االغتساؿ للجمعة كفاه غسل واحد للجنابة واٞتمعة بنيتهما.

من أراد الصبلة وىو جنب، فعليو أف يغتسل للجنابة، مث يتوضأ للصبلة؛ الختبلؼ موجب 
وىو الغسل وموجب الوضوء، فموجب الغسل ىو اٞتنابة، وموجب الوضوء ىو الصبلة، 

 مروي عن علي عليو السبلـ.
٬توز للجنب األكل والشرب، ومعاودة أىلو )اٞتماع( قبل الغسل، لكن يستحب لو أف 

يتوضأ وذلك ١تا روي أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف إذا أراد أف يأكل أو يناـ وىو 



 جنب توضأ وضوءه للصبلة .
ي عليو السبلـ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل ٭تـر على اٞتنب قراءة القرآف باللساف، لقوؿ عل
 عليو وآلو وسلم يقرئنا القرآف ما َف يكن جنباً .

٭تـر على اٞتنب ١تس ا١تصحف وكتابتو؛ لظاىر قولو تعاُف: }ال ٯَتَسُُّو ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَف 
[ ويعفى عن ١تس الكتب احملتوية على آيات قرآنية مثل: كتب اٟتديث 79{]الواقعة:

 وغَتىا.
٭تـر على اٞتنب واٟتائض دخوؿ ا١تسجد؛ لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))ال أحل 

 ا١تسجد ال ٟتائض وال جنب (( .

 التيمم
شرع اهلل التيمم رخصة لعباده عند عدـ ا١تاء قاؿ تعاُف: }فَػَلْم ٕتَُِدوا َماًء فَػتَػَيمَُّموا َصِعيًدا 

مة، قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : [، وىو من خصائص ىذه األ43طَيًّْبا {]النساء:
))أعطيت ثبلثاً َف يعطهن نيب قبلي: ؛ ُجعلْت ِف األرض مسجداً وطهوراً قاؿ اهلل تعاُف: 

[ وأحل ِف ا١تغنم وَف ٭تل ألحٍد قبلي، 43}فَػَلْم ٕتَُِدوا َماًء فَػتَػَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًّْبا{]النساء:
ا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأفَّ لِلَِّو ُٜتَُسُو َولِلرَُّسوِؿ َوِلِذي وذلك لقولو تعاُف }َواْعَلُموا أ٪تََّ 

[ وُنصرُت بالرعب على مسَتة شهر، وفضلت على األنبياء بثبلث: 41اْلُقْرََب{]األنفاؿ:
تأيت أميت يـو القيامة غراً ٤تجلُت من آثار الوضوء معروفُت من بُت األمم ، ويأيت ا١تؤذنوف 

الناس أعناقاً ينادوف بشهادة أف ال إلو إال اهلل وأف ٤تمداً عبده ورسولو، يـو القيامة أطوؿ 
والثالثة ليس من نيب إال وىو ٭تاسب يـو القيامة بذنب غَتي لقولو تعاُف: }لِيَػْغِفَر َلَك اللَُّو 

ـَ ِمْن َذنِْبَك َوَما تََأخََّر{]الفتح:  [ .2َما تَػَقدَّ
 يشرع التيمم يف األحواؿ اآلتية:

[ وسواء  43وجود ا١تاء: لقولو تعاُف: }فَػَلْم ٕتَُِدوا َماًء فَػتَػَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًّْبا {]النساء:عدـ 
كاف يف سفٍر أـ حضر، وال يكوف عادماً إال بعد أف يطلبو، ويبحث عنو إُف آخر الوقت 



إف جوز إدراكو، لقوؿ علي عليو السبلـ: )يتلـو اٞتنب إُف آخر الوقت، فإف وجد ا١تاء 
اغتسل وصلى، وإف َف ٬تده تيمم وصلى( ، وإف َف ٬توز إدراكو تيمم ولو يف أوؿ الوقت؛ 

 ألنو يف حكم العادـ.
 فائدة: ال ٬تب الطلب للماء إال يف ا١تيل فقط.

يِن ِمْن َحرٍَج {]اٟتج: [ وقولو 87شدة اٟتر أو الربد: لقولو تعاُف: }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدّْ
 [.29ْقتُػُلْوا أنْػُفَسُكْم {]النساء:تعاُف: }َوال تػَ 

قاؿ: خرجنا  -رضي اهلل عنو-خشية الضرر من مرض أو غَته: ٟتديث جابر بن عبداهلل 
يف سفر فأصاب رجبلً منا حجر فشجو يف رأسو، مث احتلم فسأؿ أصحابو ىل ٕتدوف ِف 

فمات، فلما رخصة يف التيمم؟ فقالوا: ال ٧تد لك رخصة وأنت تقدر على ا١تاء. فاغتسل 
قدمنا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ُأْخربَ بذلك، فقاؿ: ))قتلوه قتلهم اهلل، أال 

 سألوا إف شفاء العي السؤاؿ(( .
وإ٪تا يصح التيمم بالًتاب الطاىر اٟتبلؿ لقولو تعاُف: }َصِعْيداً طَيّْبًا{ والصعيد الطيب ىو 

 الطاىر اٟتبلؿ ا١تنبت.

 فروضو
ا تقدـ من الداللة على وجؤّا يف العبادات، إال أف التيمم ال ٬تزي إال لصبلة النية: ١ت

رضي اهلل عنو: )من السنة أف ال يصلي الرجل بالتيمم إال صبلة -واحدة؛ لقوؿ ابن عباس 
واحدة، مث يتيمم للصبلة األخرى( ، وقاؿ ابن عمر: )يتيمم لكل صبلة وإف َف ٭تدث( 

: جرت السنة على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ويف روايٍة البن عباس أخرى
 أنو ال ُيصلَّى بالتيمم إال صبلة واحدة.

ووجو ذلك أف التيمم ليس كالوضوء من كل وجو؛ ألنو طهارة حكمية شرعت …
 الستباحة الصبلة فقط، و٢تذا ال يرفع اٞتنابة.

 التسمية: ١تا تقدـ يف الوضوء.



 ضرب الًتاب باليدين.
 لوجو كامبلً.مسح ا

مسح اليدين إُف ا١ترفقُت: لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))التيمم ضربتاف ضربة للوجو 
 وضربة للذراعُت إُف ا١ترفقُت(( .

 كيفية التيمم
يضرب ا١تتيمم بكّفيو األرض مفرّْجاً بُت أصابعو، مث ينفضهما ندباً، وٯتسح ّٔما وجهو  

ب، مث يضرب مرة أخرى وٯتسح بيده اليسرى يده اليمٌت كامبلً وٮتلل ٟتيتو وعنفقتو بالًتا
مبتدءاً من ظهر كفّْو إُف فوؽ ا١ترفق، مث ٯتسح من باطن ا١ترفق إُف ظاىر اإلّٔاـ، وىكذا 

يفعل يف مسح يده اليسرى، وىذه ا٢تيئة مندوبة، والواجب مسح اليدين إُف ا١ترفقُت على 
 أي صفة كانت.

 وينتقض التيمم بأمور:
 ضوء السابقة.نواقض الو 

 زواؿ العذر الذي تيمم من أجلو.
 وجود ا١تاء قبل الفراغ من الصبلة مع بقاء الوقت الذي يكفي للوضوء والصبلة.

 اشتغاؿ ا١تتيمم بغَت ما تيمم ألجلو حىت نسي التيمم.
 فراغ ا١تتيمم من الصبلة اليت تيمم ٢تا.

 مسائل تتعلق ّٔذا الباب
ة تيمم مرة واحدة وصلى، فإذا وجد ا١تاء اغتسل وَف يعد إذا كاف الرجل جنباً وأراد الصبل

الصبلة، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))الًتاب كافيك إُف عشر حجج، فإذا وجدت 
 ا١تاء فاتق اهلل وأمسو بشرتك(( .

إذا أصيب شخص بعلة يف جسده، وَف يسلم من تلك العلة إال أعضاء التيمم، وعليو 
ضاء با١تاء مرتُت لقولو تعاُف: }فَاتػَُّقوا اللََّو َما اْسَتَطْعُتْم جنابة َغَسَل تلك األع



 [.16{]التغابن:
 ومىت زالت علتو اغتسل غسبلً كامبلً.…

ال ٬تب غسل اٞتراحة آّربة، وال مسحها إذا خشي ضرراً أو سيبلف دـ، ويستحب ا١تسح 
 فقط إذا َف ٮتش الضرر.

ليت ىو عليها. قاؿ اإلماـ القاسم عليو السبلـ: العادـ للماء والًتاب يصلي على حالتو ا
فمىت َف ٬تد اٞتنب ماًء طاىراً، وال صعيداً طيباً فقد زاؿ عنو فرض الطهارة الذي أمره اهلل 

 بو، وعليو أف يصلي وإف كاف غَت طاىر.

 اٟتيض
ىو الدـ ا٠تارج من رحم ا١ترأة يف أوقات ٥تصوصة، والصفرة واٟتمرة حيض إذا كانت يف 

اٟتيض، وقد جعلو اهلل داللة على أحكاـ شرعية مثل: خلو الرحم من الولد، وانقضاء  أياـ
 العدة، والبلوغ يف حق ا١ترأة.

)مدتو(: أقل اٟتيض ثبلثة أياـ بليا٢تا، وأكثره عشرة أياـ، لقولوً : ))أقل ما يكوف اٟتيض 
أكثر من عشرة أياـ للجارية البكر ثبلثاً وأكثر ما يكوف اٟتيض عشرة أياـ، فإف رأت الدـ 

فهي مستحاضة(( . وأقل الطهر عشرة أياـ، وىو إٚتاع أىل البيتٍ ، وقد روي ٨تو ذلك 
 عن عبداهلل بن عمر وأنس وابن مسعود .

 النفاس
ىو الدـ ا٠تارج من قُػُبِل ا١ترأة عقيب خروج الولد الذي ٘تت خلقتو، وأكثره أربعوف يوماً، 

َعِقَب الوالدة طهرت ا١ترأة، ووجب عليها الصـو  وال حّد ألقلو، فلو انقطع الدـ ولو
قالت: كانت تقعد النفساء على عهد رسوؿ  -رضي اهلل عنها-والصبلة، ٟتديث أـ سلمة 

اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أربعُت يوماً ، وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))تقعد 
 النفساء أربعُت يوماً إال أف ترى الطهر قبل ذلك(( .



 حكاـ ا١تًتتبة على اٟتيض والنفاساأل
 ٭تـر على اٟتائض والنفساء قراءة القرآف و١تسو، ودخوؿ ا١تسجد، ١تا تقدـ يف اٞتنب.

٭تـر على الزوج وطؤىا يف الفرج إٚتاعاً، لقولو تعاُف: }َوال تَػْقَربُوُىنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَف 
 [.222{]البقرة:

يف الفرج، لقولوً : ))افعلوا كل شيء إال  ٭تل للرجل االستمتاع من اٟتائض إال الوطء
 النكاح (( .

 ٬تب على اٟتائض والنفساء قضاء الصـو ال الصبلة، وال خبلؼ يف ذلك.
يندب للحائض والنفساء عدـ الغفلة عن ذكر اهلل سبحانو وتعاُف، والصبلة على رسوؿ اهلل 

لي بن اٟتسُت صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، وذلك ١تا روي عن أيب جعفر ٤تمد بن ع
عليهما السبلـ قاؿ: إنا نأمر نساءنا اٟتُيََّض أف يتوضأف عند وقت كل صبلة فيسبغن 

الوضوء، مث يستقبلن القبلة فيسبحن ويكربف من غَت أف تفرض صبلة ؛ وذلك لئبل 
 يستثقلن العبادة والذكر عند الطهر، وألف النظافة والتجمل مستحبة يف كل وقت.

 االستحاضة
دـ من ا١ترأةيف غَت وقت عادهتا ١ترض، وىو ا١تعروؼ اآلف بػ)النزيف(، فإذا َف ىي خروج ال

ينقطع منها رجعت إُف صفة الدـ، فدـ اٟتيض أسود غليظ مننت الرائحة، ودـ االستحاضة 
)النزيف( رقيق أٛتر، فما كاف غليظاً أسود مننت الرائحة فهو حيض وإال فهو استحاضة، 

، و٬توز وطؤىا.وحينئٍذ فعليها أف تغتسل وت  صلي وتصـو
وىذا يف حالة االلتباس، وانطباؽ الدـ واستمراره، وأما من تعرؼ وقت عادهتا وقدرىا 

 فتجعل قدر عادهتا حيضاً، وٕتعل الزائد على حيضها ا١تعتاد طهراً .

 مسائل متفرقة
ال ينتقض وضوء ا١تستحاضة ٓتروج الدـ منها ولو حاؿ الصبلة، وينتقض ٔتا عدا ذلك من 
نواقض الوضوء، لكن يندب ٢تا أف تستذفر بثوب وتضع قطناً يف ٤تل الدـ، أو ما ٯتنع من 



 خروج الدـ، ويندب ٢تا أف تتوضأ لكل صبلة.
من كاف بو سلس البوؿ، أو جراحة مستمرة، أو رعاؼ غالٌب فحكمو حكم ا١تستحاضة 

على اٟتصَت،  يف عدـ بطبلف وضوئو و صبلتو ٓتروج البوؿ والدـ، ولو كاف يقطر البوؿ
 ولكن ال يصلي إال ٔتثلو كما يأيت.

 كتاب الصبلة
تتصدر الصبلة ا١ترتبة األوُف من مراتب العبادات، فهي عمود اإلسبلـ الذي ال يقـو إال 

بو، وأحد أركانو، وأل٫تيتها يف تقوية صلة العبد بربو َف يرخص الشارع ألحد يف تركها مهما 
فد ثقيف من النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف كانت الظروؼ واألحواؿ، ولقد طلب و 

 يعفيهم عن الصبلة فقاؿ: ))ال خَت يف دين ال صبلة فيو ((.
وقد اختار اهلل لفرضها أفضل األوقات وأشرفها، وىي ليلة اإلسراء وا١تعراج، فكانت خَت 

و نوراً منحة ربانية لنبيو ٤تمد صلى اهلل عليو وآلو وسلم وألمتو، فمن حافظ عليها كانت ل
 وبرىاناً و٧تاة يـو القيامة.

 أ٫تية الصبلة يف حياة ا١تسلم
الصبلة معراج رباين يصعد ا١تسلم فيو بروحو إُف ربو وقت صبلتو، عندما يناجي ربو، ويتلوا 
آيات كتابو، فيشعر العبد أنو قد تزود من القوة والنشاط ما يعينو على القياـ بأداء ما ٛتل 

ىذه القوة من صبلتو، قاؿ تعاُف: }فَػَلْم ٕتَُِدوا َماًء فَػتَػَيمَُّموا َصِعيًدا من األمانة، مستمداً 
[ والصبلة زاد رباين وغذاء البد منو، يتزود بو ا١تؤمُن؛ ليبقى حياً 43طَيًّْبا {]النساء: 

 مستنَتاً.

 فوائد الصبلة
بلِت بُت العبد ٕتدد االتصاؿ باهلل سبحانو وتعاُف، وتنَت القلب وتشرح الصدر، وتوثق الصّْ 

وربو، وتبعد العبد عما يغضب ربو، قاؿ تعاُف: }ِإفَّ الصَّبلَة تَػنػَْهى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر 



 [.45{]العنكبوت:
ُتكفّْر الذنوب واآلثاـ، قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))أرأيتم لو أف هنراً بباب أحدكم 

نو شيء؟ قالوا: ال، قاؿ: كذلك الصلوات يغتسل منو كل يـو ٜتس مرات ىل يبقى من در 
 ا٠تمس ٯتحو اهلل ّٔن ا٠تطايا(( .

تعلم الدقة والنظاـ واالنضباط: حينما يسمع ا١تسلم النداء للصبلة وسط ازدحاـ مشاكل 
اٟتياة، فيهرع إلجابتو، تاركاً ٫توماً ومشاغل ال تنتهي، وىذا بدوره يعلم ا١تسلم اٟترص على 

 الوقت واحًتاـ النظاـ.
 ا٠تشوع روح الصبلة :

إف الصبلة جسد وروح، فاٞتسد ىو الشكل الظاىر من اٟتركات واألذكار، والروح ا٠تشوع 
الذي ىو خضوع القلب وسكوف األعضاء، فكما ٬تب احملافظة على أركاف الصبلة 

وأذكارىا وىيئاهتا، ٬تب أيضاً احملافظة على خشوعها، فبل يسمح ا١تصلي لنفسو بالذىوؿ، 
اؿ بالوسوسة، وا٠تواطر اليت تصرفو عن ذكر اهلل سبحانو وتعاُف ومناجاتو، فيفقد واالشتغ

 معٌت العبادة و٭تـر لذة ا١تناجاة، وتصبح صبلتو حركات جوفاء ال معٌت ٢تا.
 و٦تا يساعد على ا٠تشوع:

استحضار عظمة اهلل عز وجل، وتذكر نعمو اليت ال تعد وال ٖتصى حىت يتمكن من 
 ارة بالسوء.٣تاىدة النفس األمَّ 

 التدبر والتفهم ١تا يتلوا من القرآف الكرًن واألذكار حاؿ قيامو وركوعو وسجوده.
أف يرمي ببصره حاؿ قيامو إُف موضع سجوده، وأال يلتفت من صبلتو؛ ألف اهلل يقبل على 

 العبد ما َف يلتفت.
عن أف يدخل يف صبلتو وقد قطع خيوط الوسوسة وا٠تواطر، وإزالة ما يشغل ذىنو 

الصبلة، و٢تذا هنى النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن الصبلة وا١ترء حاقن أو جائع وقاؿ: 
))إذا أقيمت الصبلة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء(( وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : 

 ))ال صبلة ٟتاقن ((.



 الًتىيب من ترؾ الصبلة:
قاب الشديد من ترؾ الصبلة، قاؿ جاءت اآليات واألحاديث الكثَتة تنذر بالويل والع

تعاُف حاكياً عن أصحاب النار: }َما َسَلَكُكْم يف َسَقر ، قَاُلوا ََفْ َنُك ِمَن 
[ وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))بُت الرجل وبُت الكفر 42،43اْلُمَصلَُّْت{]ا١تدثر:
 ترؾ الصبلة (( .

فظ عليها كانت لو نوراً وبرىاناً و٧تاة وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف الصبلة: ))من حا
يـو القيامة ، ومن َف ٭تافظ عليها َف يكن لو نور وال برىاف وال ٧تاة، وكاف يـو القيامة مع 

 قاروف وفرعوف وىاماف وأيب بن خلف(( .
وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))أوُؿ ما ٭ُتاسب عليو العبد يـو القيامة الصبلة، فإف 

 ر عملو، وإف فسدت فسد سائر عملو(( .صلحت صلح سائ
وال خبلؼ أف من ترؾ الصبلة استهزاًء ّٔا فهو كافر، ومن تركها تكاسبلً وهتاوناً فعند أىل 

البيت أنو َف ٮترج من ملة اإلسبلـ، وعلى الواِف أف ٬تربه على أدائها، فإف أَب فلو زجره ولو 
 شك أنو كافر؛ ألف الفرؽ بُت بالقتل بعد االستتابة ثبلثة أياـ، فإذاَف ينزجر فبل

 الكافروا١تسلم ترؾ الصبلة.
 فائدة

٬تب على وِف الصيب أف يأمره إذا بلغ سبع سنُت بالصبلة، ليتمرف عليها ويعتادىا، وينشأ 
على حبها فتسهل عليو إذا كرب، فإذا بلغ عشراً أدبو على تركها ولو بالضرب، قاؿ صلى 

دكم بالصبلة إذا بلغوا سبعاً ، واضربوىم إذا بلغوا عشراً، اهلل عليو وآلو وسلم : ))مُروا أوال
 وفرّْقوا بينهم يف ا١تضاجع(( .

 أوقات الصبلة
جعل اهلل للصبلة أوقاتاً معلومة، تعبد اهلل عباَدُه ٔتراعاهتا، قاؿ تعاُف: }َوأَِقِم الصَّبلَة َطَريف 

زلفة وىي القطعة من الوقت، وقاؿ [ والزلف ٚتع 114النػََّهاِر َوزُلًَفا ِمْن اللَّْيِل{]ىود:



تعاُف: }أَِقِم الصَّبلَة ِلُدُلوِؾ الشَّْمِس ِإَُف َغَسِق اللَّْيِل َوقُػْرَءاَف اْلَفْجِر ِإفَّ قُػْرَءاَف اْلَفْجِر َكاَف 
[ والغسق شدة سواد الليل، يعٍت بذلك عز وجل صبلة العشاء، 78َمْشُهوًدا{]اإلسراء:

الفجر، ومعٌت قولو تعاُف: }َكاَف َمْشُهوًدا{ يقاؿ: إف مبلئكة  وقرآف الفجر ا١تراد بو صبلة
 الليل والنهار يشهدوف صبلة الفجر.

وجاءت السنة النبوية مبينة ٢تذه األوقات، فعن علي عليو السبلـ: أف جربيل نزؿ على النيب 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم حُت زالت الشمس فأمره أف يصلي الظهر، مث نزؿ عليو حُت  

ف الفيء على قامة فأمره أف يصلي العصر، مث نزؿ عليو حُت وقع قرص الشمس فأمره كا
أف يصلي ا١تغرب، مث نزؿ عليو حُت وقع الشفق فأمره أف يصلي العشاء، مث نزؿ عليو حُت 

طلع الفجر فأمره أف يصلي الفجر، مث نزؿ عليو يف الغد حُت كاف الفيء على قامة من 
ر، مث نزؿ عليو حُت كاف الفيء على قامتُت من الزواؿ فأمره أف الزواؿ فأمره أف يصلي الظه

يصلي العصر، مث نزؿ عليو حُت وقع القرص فأمره أف يصلي ا١تغرب، مث نزؿ عليو بعد 
ذىاب ثلث الليل فأمره أف يصلي العشاء، مث نزؿ عليو حُت أسفر الفجر فأمره أف يصلي 

 قتُت وقت لك وألمتك(( .الفجر، مث قاؿ: يا رسوؿ اهلل ما بُت ىذين الو 

 وقت صبلة الظهر
وقت صبلة الظهر االختياري ٯتتد من عقيب الزواؿ إُف مصَت ظل كل شيء مثلو، ٟتديث 

جربيل السابق، وأما وقتها االضطراري فمن مصَت ظل كل شيء مثلو إُف قبل غروب 
 الشمس ٔتا يسع صبلة الظهر وركعة من صبلة العصر.

 وقت صبلة العصر
صبلة العصر االختياري من مصَت ظل كل شيء مثلو إُف مصَت ظل كل شيء  وٯتتد وقت

مثليو ٟتديث جربيل، ووقتها االضطراري من مصَت ظل كل شيء مثليو إُف قبل غروب 
الشمس ٔتا يسع ركعة، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))من أدرؾ ركعة من العصر قبل 

 أف تغرب الشمس فقد أدركها(( .



 سطىالصبلة الو 
اختلف العلماء يف تعيُت الصبلة الوسطى، فقيل: إهنا صبلة العصر، وقيل: إهنا صبلة 

اٞتمعة يـو اٞتمعة والظهر يف سائر األياـ، والقوؿ الثاين ىو قوؿ أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب 
وذىب إليو، وىو  -رضي اهلل عنو-طالب عليو السبلـ كما رواه عنو ولده اإلماـ ا٢تادي 

يقاؿ: إف اهلل عز وجل أخفاىا كما أخفى ليلة القدر، والشك أف من ٭تافظ الراجح، و 
 على ٚتيع الصلوات يف أوقاهتا فإنو سيدركها.

 وقت صبلة ا١تغرب
وقت صبلة ا١تغرب االختياري من غروب الشمس كما يف حديث جربيل إُف غروب الشفق 

رب من سقوط قرص األٛتر، ٟتديث: إنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم َوّقت صبلة ا١تغ
الشمس ما َف يغب الشفق األٛتر ، ووقتها االضطراري ٯتتد من غروب الشفق األٛتر إُف 
قبل الفجر ٔتا يسع ا١تغرب وركعة من العشاء ٟتديث: ))ليس يف النـو تفريط إ٪تا التفريط 

على من َف يصل الصبلة حىت ٬تيء وقت الصبلة األخرى(( ففيو داللة على صحة الصبلّة 
[ فذكر 78خرة لقوؿ اهلل تعاُف: }أَِقِم الصَّبلَة ِلُدلُوِؾ الشَّْمِس ِإَُف َغَسِق اللَّْيِل{]اإلسراء:ا١تؤ 

اهلل للصبلة ثبلثَة أوقات: وقتاً يف النهار وىو من دلوؾ الشمس، أي زوا٢تا إُف الليل وىو 
لليل إُف وقت الظهر والعصر، وذكر اهلل سبحانو وتعاُف وقتاً يف الليل، وىو من دخوؿ ا

اشتداد ظلمتو، وىي وقت ا١تغرب والعشاء، وىو وقت ٦تتد إُف الفجر، ووقتاً للفجر وىو 
من طلوع الضوء ا١تستطيل إُف طلوع الشمس ، وىناؾ ْتث نفيس يف أوقات الصبلة 
لئلماـ ا٢تادي عليو السبلـ يف ا١تنتخب، وىذا الفقو ٦تا اختص بو آؿ ٤تمد عليو وآلو 

 ـ.أفضل الصبلة والسبل
وىذا يف إجزاء صبلة ا١تغرب إذا ُأّخَرْت لضرورة واإل فبل ٬توز تأخَتىا حىت قبل الفجر ألف 

 ىذا إماتة للصبلة وقد ورد أف تأخَت الصبلة عن وقتها كفر نعوذ باهلل .



 وقت صبلة العشاء
ووقتها االختياري ٯتتد من ذىاب الشفق األٛتر إُف ذىاب ثلث الليل، ٟتديث جربيل عليو 

ـ ووقتها االضطراري من ذىاب ثلث الليل إُف بقية من الليل تسع ركعة كاملة، السبل
 ٟتديث: ))من أدرؾ ركعة من الصبلة فقد أدركها (( .

 وقت صبلة الفجر
ووقتها من طلوع النور ا١تنتشر يف ا١تشرؽ ا١تمتد من جهة اٞتنوب إُف جهة الشماؿ، 

 عليو وآلو وسلم : ))من أدرؾ ويستمر وقت الفجر إُف طلوع الشمس، لقولو صلى اهلل
ركعة من الصبح قبل أف تطلع الشمس فقد أدركها (( والوقت االضطراري للصلوات: ىو 

الوقت الذي ال ٬توز أداء الصبلة فيو إال حالة الضرورة، مثل: قبل ا١تغرب وقبل طلوع 
 الشمس.

 أفضل الوقت أولو
سألت رسوؿ اهللً  أي األعماؿ وأداء الصبلة أوؿ وقتها أفضل، ٟتديث أـ فروة قالت: 

أفضل؟ قاؿ: ))الصبلة ألوؿ وقتها (( ، وحديث: ))أوؿ الوقت رضواف اهلل ، وأوسطو 
رٛتة اهلل، وآخره عفو اهلل(( ؛ وألف أداءىا يف أوؿ وقتها يكوف من ا١تسارعة إُف مرضاة اهلل، 

ْت  قاؿ تعاُف: }َوَسارُِعوا ِإَُف َمْغِفَرٍة ِمْن َربُّْكْم َوَجنَّةٍ  َعْرُضَها السََّمَواُت َواأَلْرُض أُِعدَّ
[ ويستثٍت من ذلك تأخَتىا لشدة اٟتر كما يف صبلة الظهر 133لِْلُمتَِّقَُت{]آؿ عمراف:

ٟتديث: ))إذا اشتد اٟتر فأبردوا، فإف شدة اٟتر من فيح جهنم(( ، وكذا تأخَتىا لتوفر 
 اٞتماعة لفضلها على صبلة الفرادى.

 األوقات ا١تكروىة
وتكره صبلة النافلة ولو ٖتية ا١تسجد، وصبلة اٞتنازة، ودفنها يف الثبلثة األوقات؛ وىي: 
عند طلوع الشمس حىت ترتفع بقدر رمح، وعند توسطها يف السماء حىت تزوؿ، وعند 



غرؤّا، ٟتديث عقبة بن عامر قاؿ: ثبلث ساعات كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 
أو نقرب موتانا: حُت تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع، وحُت وسلم ينهانا أف نصلي فيهن 

 يقـو قائم الظهَتة حىت ٘تيل الشمس، وحُت َتَضيَُّف الشمس حىت تغرب .

 اٞتمع بُت الصبلتُت
ال خبلؼ أف التوقيت للصبلة كما جاءت بذلك السنة النبوية أفضل وىو من الرباط يف 

صبلة بعد الصبلة كالرباط يف سبيل اهلل، سبيل اهلل، فقد جاء يف اٟتديث: أف انتظار ال
واٞتمع رخصة وتيسَت من اهلل لعباده، قاؿ تعاُف: }يُرِيُد اللَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم 

[ وكافً  ٬تمع يف السفر بُت الظهر والعصر وا١تغرب والعشاء، وثبت 185اْلُعْسَر{]البقرة:
البيت وغَتىم أنو ٚتع يف ا١تدينة بُت الظهر والعصر عنوً  يف روايات متعددة من طريق أىل 

وا١تغرب والعشاء، فعن ابن عباس قاؿ: ))ٚتع رسوؿ اهللً  با١تدينةسبعاًوٙتانياً من غَت خوؼ 
وال سفر((. ويف رواية أخرى ))من غَت خوؼ وال مطر(( فسئل ابن عباس عن ذلك فقاؿ: 

ر(( وسأؿ سعيد بن جبَت ابن عباس عن أراد التوسعة على أمتو. ويف رواية: ))من غَت عذ
 ذلك فقاؿ ابن عباس: لكي ال ٖترج أمتو .

وعن أيب ىريرة قاؿ: ٚتع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بُت الصبلتُت با١تدينة من 
غَت خوؼ . وقاؿ ابن مسعود: ٚتع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم با١تدينة بُت 

عشاء، فقيل لو يف ذلك فقاؿ: ))صنعت ذلك لكي ال ٖترج الظهر والعصر، وا١تغرب وال
أميت (( ، وروي عن ابن عمر مثل حديث ابن عباس، وبناًء على ما سبق من األدلة يف 

جواز اٞتمع، فبل ٬توز التشنيع واالعًتاض على من ٚتع؛ ألف اٟتجة يف جواز أمر أو عدمو 
ك فبل حاجة لتأويل من يتأوؿ ىي ما ثبت عن الشارع، وقد ثبت عنو أنو ٚتع. وبعد ذل

من غَت ضرورة إُف ذلك، كمن يقوؿ: إ٪تا ٚتع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ٚتعاً 
صورياً. فيقاؿ لو: لقد ٚتع ا١تصطفى صلى اهلل عليو وآلو وسلم يـو عرفو بُت الظهر والعصر 

ء بعد ذىاب جزء يف أوؿ وقت الظهر، وٚتع بُت ا١تغرب والعشاء با١تزدلفة يف وقت العشا



من الليل، فهذا ىو اٞتمع ا١تعهود وا١تعروؼ، ومن ادعى غَته فعليو البينة الصحيحة، وقد 
استوىف صاحب الروض النضَت كبلـ العلماء من أىل السنة يف الرد على من زعم أف اٞتمع 

 صوري.
 عليهما السبلـ: واٞتمع بُت الصبلتُت رخصة فسَّحها رسوؿ اهلل-قاؿ اٟتسن بن ٭تِت 

صلى اهلل عليو وآلو وسلم لئبل تبطل صبلة أمتو، وأحب األمور إلينا إذا كنا يف اٟتضر أف 
نلتـز األوقات اليت نزؿ ّٔا جربيل عليو السبلـ وإف صلى مصٍل يف األوقات اليت فسحها 

 رسوؿ اهللً  يف السفر واٟتضر َف يضيق عليو يف ذلك، ١تا وسع رسوؿ اهللً  .
الصبلتُت كفاه أذاف واحد وإقامتُت، كما فعل رسوؿ اهلل يف عرفات فائدة: ومن ٚتع بُت 

وا١تزدلفة، حيث روى عنو أنو ٚتع بُت الظهر والعصر يف عرفات، ويف ا١تزدلفة بُت ا١تغرب 
والعشاء بأذاف واحد وإقامتُت، و٬توز النفل بُت الصبلتُت وتَػرُْكُو، وأمَّا سنة الفجر وا١تغرب 

 اهلل عليو وآلو وسلم يف حضر وال سفر. والوتر فلم يًتكهنَّ صلى

 األذاف
األذاف من أعظم شعائر اإلسبلـ، وأصل من أصوؿ الشريعة، اشتملت ألفاظو على ٘تجيد 
اهلل وتوحيده وإثبات رسالتو حملمدً  ودعوة العباد إُف الفوز والفبلح، وخَت األعماؿ إُف اهلل 

 وأحبها الصبلة.

 فضل ا١تؤذف
و وسلم : ))يأيت ا١تؤذنوف أطوؿ الناس أعناقاً يـو القيامة (( . وقاؿً : قاؿ صلى اهلل عليو وآل

 ))ا١تؤذف يغفر لو مدَّ صوتو ويصدقو كل رطب ويابس(( .

 حكمو
وىو واجب للصلوات ا٠تمس فقط، ٟتديث: ))أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أمر ببلالً 



شمس(( . ولقولو صلى اهلل باألذاف واإلقامة حُت ناـ ا١تسلموف عن الصبلة حىت طلعت ال
 عليو وآلو وسلم : ))إذا حضرت الصبلة فليؤذف لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم(( .

 مشروعية األذاف
وقد اْختُِلَف يف بدء مشروعية األذاف، فعند أىل البيتٍ  أنو شرع حُت أسري برسوؿ اهلل 

)األحكاـ(: واألذاف أصلو أف صلى اهلل عليو وآلو وسلم إُف السماء قاؿ اإلماـ ا٢تادي يف 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ليلة اإلسراء أرسل اهلل إليو ملكاً فعلمو األذاف. وقاؿ 
أبو العبلء: قلت حملمد بن علي: يا أبا القاسم، أال ٖتدثٍت عن ىذا األذاف فإنا نقوؿ: إ٪تا 

أف يعلمو ببلالً فأذف؟ قاؿ: ففزع رآه رجل من األنصار يف ا١تناـ فأخرب بو رسوؿ اهللً  فأمره 
لذلك وقاؿ: و٭تكم أال تتقوف اهلل! عمدمت إُف أمر جسيم من جسيم أمر دينكم فزعمتم 
أ٪تا رآه رجل يف ا١تناـ رؤيا! قاؿ: فقلت: فكيف كاف إذف؟ قاؿ: إف رسوؿ اهللً  أسري بو 

ملكاً ما رأوه يف  حىت انتهى إُف ما شاء اهلل من السماء، ففرضت عليو الصبلة، فبعث اهلل
 السماء قبل ذلك اليـو فقاؿ: اهلل أكرب اهلل أكرب.. اٟتديث .

وقد رواه األئمة: اإلماـ علي، واٟتسن بن علي، و٤تمد بن اٟتنفية، وعلي بن اٟتسُت، 
و٤تمد بن علي، وزيد بن علي، وجعفر الصادؽ، والقاسم بن إبراىيم، وا٢تادي، والناصر 

رع بوحي من السماء كما شرعت الصبلة، وقد روي يف ٣تمع األطروشٍ ، وقالوا: إنو ش
الزوائد بسنده عن علي عليو السبلـ: ١تا أراد اهلل أف يُعلّْم رسولو األذاف أتاه جربيل عليو 

 السبلـ.. وساؽ اٟتديث بطولو .
واألذاف واإلقامة مثٌت مثٌت، ١تا رواه اإلماـ زيد بن علي، عن أبيو، عن جده، عن علي عليو 

 بلـ قاؿ: )األذاف مثٌت مثٌت، واإلقامة مثٌت مثٌت، ويرتل األذاف و٭تدر اإلقامة( .الس

وألفاظهما ٜتس عشرة كلمة، إال أنو يزيد يف اإلقامة بعد حي على خَت العمل: قد قامت 
الصبلة قد قامت الصبلة.وصفة األذاف تقوؿ: اهلل أكرب اهلل أكرب ، أشهد أف ال إلو إال اهلل 

و إال اهلل ، أشهد أف ٤تمداً رسوؿ اهلل أشهد أف ٤تمداً رسوؿ اهلل ، حي على أشهد أف ال إل



الصبلة حي على الصبلة ، حي على الفبلح حي على الفبلح ، حي على خَت العمل 
 حي على خَت العمل ، اهلل أكرب اهلل أكرب ، ال إلو إال اهلل.

اف واإلقامة، قاؿ يف وقد أٚتع أىل البيت على أف حي على خَت العمل من ألفاظ األذ
اٞتامع الكايف: أٚتع آؿ رسوؿ اهلل على أف يقولوا يف األذاف واإلقامة: حي على خَت العمل 
وأف ذلك عندىم سنة، قاؿ: وقد ٝتعت يف اٟتديث أف اهلل سبحانو وتعاُف بعث ملكاً من 

ليو وآلو السماء إُف األرض باألذاف، وفيو: حي على خَت العمل، وَف يزؿ النيب صلى اهلل ع
وسلم يؤذف بو حىت قبضو اهلل إليو، وكاف يؤذف ّٔا يف زمن أيب بكر، فلما وِف عمر قاؿ: 

 دعوا حي على خَت العمل ال تشغل الناس عن اٞتهاد، وكاف أوؿ من تركها .
 رٛتو اهلل :-قاؿ العبلمة ٤تمد بن إسحاؽ 

 ومنهما حي على خَت العمل
 

 قاؿ بو آؿ النيب عن َكَملْ 
 

ادي يف األحكاـ: وقد صح لنا أف حي على خَت العمل كانت على عهد رسوؿ وقاؿ ا٢ت
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يؤذف ّٔا، وَف تطرح إال يف زمن عمر بن ا٠تطاب فإنو طرحها 

 وقاؿ: أخاؼ أف يتكل على ذلك.
وروى سعد الدين التفتازاين يف حاشية شرح العضد على ا١تختصر يف األصوؿ فقاؿ: إف 

على خَت العمل كاف ثابتاً على عهد رسوؿ اهللً  وإف عمر ىو الذي أمر الناس أف حي 
يكف عنها؛ ٥تافة أف تثبط الناس عن اٞتهاد ويتكلوا على الصبلة، وقد قاؿ كثَت من 

 العلماء ا١تالكية والشافعية: إف حي على خَت العمل من ألفاظ األذاف .
بدين بن علي بن اٟتسُت عليو السبلـ أنو كاف وأخرج البيهقي يف سننو عن اإلماـ زين العا

يقوؿ يف أذانو: حي على خَت العمل، ويقوؿ: ىو األذاف األوؿ، أي األذاف ا١تشروع قبل 
 اجتهاد عمر.



 وروى البيهقي عن ابن عمر أنو كاف يؤذف ّٔا، روى ذلك مالك يف ا١توطأ
( فهو ٤تدث عند وأما التثويب وىو قوؿ ا١تؤذف يف صبلة الصبح: )الصبلة خَت من  النـو

 أىل البيت ٚتيعاً 

 شروط ا١تؤذف
 العدالة: لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))اإلماـ ضامن وا١تؤذف مؤ٘تن (( .

 النطق بو على الوجو العريب كما نقل إلينا.
 أف يكوف ا١تؤذف ذكراً.

آلو وسلم : ))ليس أما النساء فليس عليهنَّ ال أذاف وال إقامة، ١تا روي عنو صلى اهلل عليو و 
 على النساء أذاف وال إقامة (( .

 وقاؿ علي عليو السبلـ: ليس على النساء أذاف وال إقامة .

 مسائل متفرقة
يستحب الدعاء بُت األذاف واإلقامة؛ ألف ذلك من مواضع اإلجابة، لقولو صلى اهلل عليو 

ؿ؟ قاؿ: سلوا اهلل العفو وآلو وسلم : ))الدعاء بُت األذاف واإلقامة ال يرد، قيل: فما نقو 
والعافية يف الدنيا واآلخرة(( ، وقد وردت أدعية عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم تُقاؿ بعد 
األذاف منها: ))رضيت باهلل رباً وباإلسبلـ ديناً ؤتحمد نبياً وبعلي وأىل بيتو أولياء(( ، 

مداً الوسيلة والفضيلة ومنها: ))اللهم ربَّ ىذه الدعوة التامة، والصبلة القائمة، آت ٤ت
 وابعثو مقاماً ٤تموداً الذي وعدتو يا أرحم الراٛتُت، إنك ال ٗتلف ا١تيعاد((.

 ومنها عند أذاف ا١تغرب: ))اللهم ىذا إقباؿ ليلك، وإدبار هنارؾ، وأصوات دعاتك((.
 ومنها أف يقوؿ عند كلمة قد قامت الصبلة يقوؿ: ))أقامها اهلل وأدامها(( .

لك ودعا إُف اهلل بأدعية أخرى فبل حرج، فالدعاء ال يرد يف ىذا ا١توطن ومن زاد على ذ
 ومن زاد زاده اهلل.

إذا كنت يف مكاف خاؿ فأذنت فارفع بو صوتك، ١تا روي عن أيب سعيد ا٠تدري أنو قاؿ 



لرجل: ))أراؾ ٖتب الغنم والبادية فإذا كنت يف غنمك وباديتك فأذنت بالصبلة فارفع 
ال يسمع نداء صوت ا١تؤذف جن وال إنس وال شيء إال شهد لو يـو  صوتك بالنداء فإنو

 القيامة(( . قاؿ أبو سعيد: ٝتعتو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم .
يستحب التنفل بُت األذاف واإلقامة إال يف صبلة ا١تغرب، فاألفضل التعجيل بالصبلة 

 ا١تفروضة.
صوت من دوف تكلف أو ٘تطيط زائد على ال بأس بالتطريب يف األذاف، وىو ٖتسُت ال

 ا١تعتاد.
 يكفي السامع ومن يف البلد أذاف واحد.

الساعات ا١تضبوطة أمارة قوية على دخوؿ الوقت، و٬توز االعتماد عليها يف دخوؿ الوقت 
 ١تن كاف عارفاً باختبلؼ التوقيت حسب اختبلؼ الفصوؿ األربعة.

 شروط الصبلة
 وىي ستة أمور:

ال تصح الصبلة قبل دخوؿ وقتها؛ لقولو تعاُف :} إف الصبلة كانت  دخوؿ الوقت: إذ
 [ وٟتديث جربيل، وقد مر103على ا١تؤمنُت كتاباً موقوتا{]النساء:

طهارة البدف: من اٟتدث األكرب، كاٞتنابة و٨توىا؛ لقولو تعاُف: }َوال ُجنًُبا ِإالَّ َعابِرِي َسِبيٍل 
ر السبيل ىو ا١تسافر الذي تصيبو اٞتنابة وال ٬تد ا١تاء، [ وعاب43َحىتَّ تَػْغَتِسُلوا{]النساء:

فإنو يتيمم بالًتاب ويصلي، وكذلك البد أف يكوف طاىراً من اٟتدث األصغر بأف يكوف 
قد توضأ للصبلة، وال خبلؼ يف ذلك ويشًتط طهارة بدنو من النجاسة، فمن صلى وعلى 

 بدنو ٧تاسة من بوؿ أو غائط أو دـ فصبلتو غَت صحيحة.
[ وأف يكوف مباحاً، لقولو صلى اهلل 4طهارة الثوب: لقولو تعاُف: }َوثَِياَبَك َفَطهّْْر {]ا١تدثر:

عليو وآلو وسلم : ))ال ٭تل ماؿ امرئ مسلم إال بطيبة من نفسو (( وألف الصبلة بالثوب 
ا١تغصوب معصية، والصبلة طاعة، وقد قاؿ الفقهاء يف القاعدة الفقهية ا١تعروفة: إنو ال 



طاع اهلل بنفس ما عصي بو، وقد جاء يف اٟتديث: أف من تعدى حدود اهلل ال يقبل اهلل يُ 
منو صرفاً وال عداًل، أي ال فريضة وال نافلة، ويف ىذا إشارة إُف عظم حق ا١تخلوؽ وحرمتو 

 عند اهلل سبحانو وتعاُف.
ِع السُُّجوِد طهارة ا١تكاف: لقولو تعاُف: }أَْف َطهّْرَا بَػْييِت لِلطَّائِِفَُت َوالْ  َعاِكِفَُت َوالرُّكَّ

[ وألمره صلى اهلل عليو وآلو وسلم بصب ذنوب من ماء على بوؿ األعرايب 125{]البقرة:
الذي باؿ يف ا١تسجد، والبد أف يكوف ا١تكاف مباحاً غَت مغصوب ١تا تقدـ يف الثوب 

 ا١تغصوب.
[ وا١تراد بالزينة 31َمْسِجٍد {]األعراؼ:سًت العورة: لقولو تعاُف: }ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلّْ 

ما يسًت العورة، وبا١تسجد الصبلة، وحد العورة من السرة إُف ٖتت الركبة للرجل، لقولو 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))الفخذ عورة (( . و٬تب أف يكوف الثوب الذي يسًت العورة 

 غليظاً صفيقاً ال يصف لوف البشرة.

بدهنا إال الوجو والكفُت يف الصبلة، ٟتديث أـ سلمة أهنا سألت وأما عورة ا١ترأة فجميع 
النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم : أتصلي ا١ترأة يف درع وٜتار بغَت إزار؟ قاؿ: ))إذا كاف 

 الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها(( .
خبلؼ بُت [ وال 144استقباؿ القبلة: لقولو تعاُف: }فَػَولُّوا ُوُجوَىُكْم َشْطَرُه {]البقرة:

علماء اإلسبلـ يف ذلك فمن كاف معايناً ٢تا )أي الكعبة ا١تشرفة( أو أمكنو مشاىدهتا بأف  
كاف من أىل مكة وجب عليو استقباؿ عينها ولو جزءاً منها، وإف كاف ال ٯتكنو مشاىدهتا 

 لبعٍد أو غَته وجب عليو استقباؿ اٞتهة، لقولوً : ))ما بُت ا١تشرؽ وا١تغرب قبلة (( .

 واضع اليت هُني عن الصبلة فيهاا١ت
وىي سبعة، كما جاء يف اٟتديث أنوً هنى عن الصبلة يف سبعة مواطن: ا١تزبلة، وا١تقربة، 

وآّزرة، وقارعة الطريق، ومعاطن اإلبل، واٟتمَّاـ، وفوؽ بيت اهلل العتيق، والنهي يقتضي أف 
ىب إُف أف الصبلة بُت مقابر الشيء ا١تنهي عنو فاسد، إال أف اإلماـ ا٢تادي عليو السبلـ ذ



ا١تسلمُت جائزة، وكذلك الصبلة بُت معاطن اإلبل جائزة، وكذلك الصبلة يف اٟتماـ إذا  
كاف ا١تكاف طاىراً ويستوي يف اٞتواز اٟتماـ اٟتار أو اٟتماـ ا١تتخذ لقضاء اٟتاجة، ذكر  

الكراىة كل ذلك اإلماـ ا٢تادي عليو السبلـ يف ا١تنتخب، فمع ذلك يدؿ النهي على 
الشديدة مع اٞتواز يف الثبلثة ا١تذكورة عند ا٢تادي، واألحوط اجتناب الصبلة يف ٚتيع تلك 

 ا١تواطن لظاىر النهي.

 حكم من الَتَبَسْت عليو القبلة
ومن كاف يف صحراء أو أظلم عليو الليل وىو يف مكاف َف يتمكن من ٖتديد جهة القبلة 

ر يف األمارات اليت تفيد الظن، كالنظر إُف النجـو والتبس عليو ذلك، فالواجب عليو أف ينظ
والشمس أو ما يوصل إُف ذلك كالبوصلة اليت ٖتدد اٞتهات، فإذا َف ٭تصل لو ظن ّتهة 

 القبلة صلى إُف أي جهة، وال ٕتب عليو اإلعادة إال يف الوقت إذا انكشف ا٠تطأ.

 الصبلة على القطار والطائرة والسفينة
ى الطائرة و٨توىا، ولو إُف غَت القبلة قياساً على الراحلة حيث روي تصح الصبلة النافلة عل

عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : أنو كاف يصلي النافلة أينما توجهت بو راحلتو يومئ 
برأسو، وأما الفريضة فإف كاف الوقت متسعاً فبل تصح الصبلة على الطائرة و٨توىا، بل 

ض، وإف كاف الوقت مضيقاً وال يصل إُف غرضو إال ٬تب على ا١تسلم أداؤىا على قرار األر 
بعد خروج الوقت، فالظاىر أهنا تصح ولو إٯتاًء، ١تا روي أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أتى 

إُف مضيق ىو وأصحابو، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم فحضرت الصبلة، 
يو وآلو وسلم على راحلتو فصلى فأمر ا١تؤذف فأذف وأقاـ، مث تقدـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عل

 ّٔم يومئ إٯتاًء، فيجعل السجود أخفض من الركوع .
وأما السفينة فتصح الصبلة عليها ولو يف أوؿ الوقت، قاؿ اإلماـ ا٢تادي: يصلي صاحب 
السفينة على قدر ما ٯتكنو و٬تد السبيل إليو ويطيقو، سائرة جارية يف ْترىا، أو واقعة كافة 

 و يتتبع القبلة ويدور ٢تا بدوراف السفينة يف مائها.عن سَتىا، غَت أن



 مسائل متفرقة
يستحب ١تن يصلي يف الفضاء اٗتاذ سًتة أمامو أو عصاً، أو ٮتط خطاً أو ٨تو ذلك، ١تا 
روي عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم : أنو كاف إذا خرج يـو العيد أمر باٟتربة فتوضع 

 راءه، وكاف يفعل ذلك يف السفر .بُت يديو فيصلي إليها، والنساء و 
يكره ا١ترور بُت يدي ا١تصلي، أي ما بُت موضع جبهتو يف سجوده وقدمو؛ لورود النهي عن 

 ذلك.
ا١ترور بُت يدي ا١تصلي ال يبطل الصبلة، ١تا روي عن علي عليو السبلـ قاؿ: صلى بنا 

من بُت يديو كلب مث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وقد غرز عنزتو بُت يديو، فمر 
ٛتار مث امرأة ، فلما انصرؼ قاؿ: ))رأيت الذي قد رأيتم، وليس يقطع صبلة ا١تسلم 

 شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم(( .
يكره السجود على التصاوير والتماثيل غَت آّسمة، وأما إذا كانت يف جدار مقابل 

التصاوير والتماثيل، وأما إذا   للمصلي فبل تكره الصبلة إال إذا كاف ا١تصلي مقاببلً لتلك
كانت فوؽ رأس ا١تصلي فبل يضر؛ ألنو غَت مقابل ٢تا. ذكر ذلك اإلماـ ا٢تادي يف 

 ا١تنتخب، وأما التصاوير والتماثيل آّسمة فعند كثَت من األئمة أف الصبلة ال تصح إليها.
َت ذلك. يستحب السجود على األرض، أو على ما أنبتت من اٟتشيش والزرع واٟتصَت وغ

وقد روي عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو كاف يتخذ ُٜترة يعٍت حصَتة ٖتت جبهتو، 
وكذلك روى بعض أىل البيت، كعبداهلل بن اٟتسن وغَته أنو كاف يتخذ حصَتة ٖتت 

 جبهتو. ٘تت .
من َف ٭تسن فرض القراءة يف الصبلة كاألمي أجزأه التسبيح والتهليل والتكبَت، وكذلك 

 خرس العاقل يكفيو أف يقف يف الصبلة بقدر الفاٖتة وثبلث آيات وىو األحوط.األ
ٕتوز الصبلة يف ا٠تف والنعل إذا كانا مصنوعُت من جلد مذكى و٫تا طاىراف، ذكر ذلك 

 اإلماـ ا٢تادي يف األحكاـ . ٘تت.



 ا١تساجد
، قاؿ تعاُف: }يف ا١تساجد أفضل األماكن وأحبها إُف اهلل تعاُف؛ ألهنا ٤تل العبادة والذكر

 [ صدؽ اهلل العظيم.36بُػُيوٍت أَِذَف اللَُّو َأْف تُػْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْٝتُُو {]النور:
وأفضلها ا١تسجد اٟتراـ، مث ا١تسجد النبوي، مث بيت ا١تقدس، ١تا روي عنو صلى اهلل عليو 

ما سواه، وصبلة وآلو وسلم أنو قاؿ: ))صبلة يف ا١تسجد اٟتراـ تعدؿ مائة ألف صبلة في
يف مسجدي ىذا تعدؿ ألف صبلة فيما سواه، وصبلة يف ا١تسجد األقصى تعدؿ ٜتسمائة 
صبلة فيما سواه(( ويأيت بعد ىذه الثبلثة ا١تساجد مسجد الكوفة ١تبلزمة أمَت ا١تؤمنُت علي 

بَتة عليو السبلـ الصبلة فيو، ويقاؿ: إنو صلى فيو سبعوف نبياً. واهلل أعلم. مث اٞتوامع الك
اليت تضم عدداً كبَتاً من الناس، والسيما إذا كاف العامر ٢تا من أىل الفضل، والذين 

 يتحروف ا١تاؿ اٟتبلؿ يف بناء ا١تساجد؛ ألف اهلل طيب ال يقبل إال طيبا.

 مشروعية الصبلة ا١تفروضة يف ا١تساجد
وآلو وسلم : حثَّ الشارع على أداء الصلوات ا١تكتوبة يف ا١تساجد، قاؿ صلى اهلل عليو 

))ال صبلة ٞتار ا١تسجد إال يف ا١تسجد (( . وبّشر صلى اهلل عليو وآلو وسلم ا١تشائُت إُف 
ا١تساجد يف الظلم بالنور التاـ يـو القيامة، وأما النوافل فكاف من ىديو صلى اهلل عليو وآلو 

اهلل وسلم أف يصليها يف البيت، وداـو على ذلك حىت ٟتق بالرفيق األعلى، وقاؿ صلى 
 عليو وآلو وسلم : ))أفضل صبلة ا١ترء يف بيتو إال ا١تكتوبة(( .

واٟتكمة يف ذلك أف فعل الصلوات ا١تفروضة يف ا١تسجد يدؿ على قوة اإلٯتاف، و٘تاسك 
أىلو وحرصهم الشديد على الطاعة، واإلقباؿ على اهلل سبحانو وتعاُف، ورغبتهم يف الدار 

 ا.اآلخرة، ورفض مفاخر الدنيا وزخارفه
وأما النوافل فأداؤىا يف البيوت بعيداً عن األنظار حيث ال يطلع عليها إال اهلل سبحانو 

وتعاُف وذلك أفضل وأكمل أجراً؛ ألف العبادات إذا شأّا شيء من الرياء والُعجب 
 أفسدىا. نسأؿ اهلل أف يرزقنا اإلخبلص.



 حرمة ا١تساجد
٤تبلً لعبادتو وذكره، فبل ترفع فيها  أمر اهلل سبحانو وتعاُف بعمارة ا١تساجد، وجعلها

األصوات، وال ٬توز فيها البيع والشراء، وإ٪تا بنيت للصبلة والذكر والدعاء وقراءة القرآف 
وتعلم العلـو الشرعية، وأمر النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم بأف تطيب وتطهر وتنظف وأف 

 ٬تعل على أبوأّا ا١تطاىر.
 وسلم على اٟتائض والنفساء واٞتنب؛ تعظيماً لشأهنا.وحّرمها صلى اهلل عليو وآلو 

 صفة الصبلة
وىي كما بينها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم فعبلً بعد ما قاؿ : ))صّلوا كما 

رأيتموين أصل ي ((، وقواًل؛ إذ روي أف رجبلً دخل مسجد رسوؿ اهللً  فصلى وَف ٭تسن 
لو وسلم فسلَّم، فرد عليو السبلـ مث قاؿ لو: الصبلة، فجاء إُف النيب صلى اهلل عليو وآ

))ارجع فصل فإنك َف ُتَصل(( فقاؿ الرجل: يا رسوؿ اهلل، والذي بعثك باٟتق ما ُأحِسُن 
غَت ىذا فعلمٍت، فقاؿ لو النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إذا قمت إُف الصبلة فأسبغ 

ْـّ الكت اب ؤتا شاء اهلل، مث اركع حىت تطمئن الوضوء، مث استقبل القبلة فكرب، مث اقرأ بأ
راكعاً، مث ارفع حىت تعتدؿ قائماً، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، مث ارفع حىت تطمئن 

جالساً، مث اسجد حىت تطمئن ساجداً، مث افعل ذلك يف صبلتك كلها(( ، وىذا اٟتديث 
 مشهور تلقتو األُمَُّة بالقبوؿ، ويعرؼ ْتديث ا١تسيء صبلتو.

 ةفروض الصبل
 وفروض الصبلة عشرة وىي:

النية، للحديث السابق يف باب الوضوء، وحقيقتها: االستحضار للفعل الذي يفعلو، وال 
 ٖتتاج إُف تلَّفٍظ ّٔا

تكبَتة اإلحراـ بلفظ )اهلل أكرب(، ٟتديث ا١تسيء صبلتو، وحديث: ))مفتاح الصبلة 
 الطهور وٖترٯتها التكبَت ، وٖتليلها التسليم((.



القراءة، ٟتديث: ))صلّْ قائماً فإف َف تستطع فقاعداً ..((اٟتديث ، وال يسقط  القياـ حاؿ
 القياـ حاؿ القراءة على معذور كا١تريض وغَته.

قراءة الفاٖتة وسورة معها أو ثبلث آيات، ٟتديث ا١تسيء صبلتو حيث أمره النيب صلى اهلل 
آف، وٟتديث: ))ال ٕتزئ صبلة عليو وآلو وسلم بقراءة فاٖتة الكتاب ؤتا شاء اهلل من القر 

 ال يقرأ فيها بفاٖتة الكتاب وقرآف معها(( .
الركوع، لقولو تعاُف: }اركعوا واسجدوا{ و١تا يف حديث ا١تسيء صبلتو من قولو صلى اهلل 

 عليو وآلو وسلم : ))مث اركع حىت تطمئن راكعاً ((.
 ارفع حىت تعتدؿ االعتداؿ من الركوع حىت يرجع كل عضو إُف موضعو، لقولوً : ))مث

 قائماً((.
السجود، لآلية الكرٯتة، ولقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))مث اسجد حىت تطمئن 

ساجداً(( والبد أف يكوف السجود على اٞتبهة واألنف، وباطن الكفُت، والركبتُت، وباطن 
 أصابع القدمُت ٟتديث ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم :
))أمرت أف أسجد على سبعة أعظم: على اٞتبهة، وأشار بيده إُف أنفو، واليدين، 

والركبتُت، وأطراؼ القدمُت(( وقد ذىب كثَت من العلماء إُف أف السجود على اٞتبهة 
واجب، وأما السجود على األنف فإنو مستحب، واألفضل االحتياط يف السجود على 

 اٞتبهة واألنف.
اصباً لقدمو اليمٌت فارشاً لليسرى، ٟتديث ا١تسيء صبلتو، و١تا روي االعتداؿ من السجود ن

أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف إذا قعد بعد السجود نصب رجلو اليمٍت وفرش اليسرى، 
 و٨تن مأموروف بالتأسي بو لقولو: ))صلوا كما رأيتموين أصلي ((.

١تواظبتوً  عليو مع قولو ))صلوا كما الّتشهُّد األخَت، مشتمبلً على الصبلة على النيب وآلو، 
رأيتموين أصلي (( وقد وردت يف التشهد صيغ متعددة، وا١تختار والواجب من فعلو عندنا: 

بسم اهلل وباهلل واٟتمد هلل واألٝتاء اٟتسٌت كلها هلل، أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك 



على آؿ ٤تمد، وبارؾ على لو وأشهد أف ٤تمداً عبده ورسولو، اللهم صل على ٤تمد و 
٤تمد وعلى آؿ ٤تمد كما صليت وباركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك ٛتيد ٣تيد. 

١تا روي عن علي عليو السبلـ أنو كاف يقوؿ ذلك.و٬توز اٞتمع بُت ىذه الصيغة ولفظ 
 )التحيات هلل والصلوات( .

ما روي عن أيب مسعود وأما وجوب الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، فل
البدري وغَته قالوا: يا رسوؿ اهلل، أمرنا اهلل بالصبلة عليك فكيف نصلي عليك؟ قاؿ: 

))قولوا: اللهم صل على ٤تمد وعلى آؿ ٤تمد كما صليت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم، 
وبارؾ على ٤تمد وعلى آؿ ٤تمد كما باركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك ٛتيد 

(( فهذا اٟتديث دؿ على وجوب الصبلة على النيب وآلو، إذ ىو بياف لكيفية الصبلة ٣تيد
اليت أمرنا اهلل ّٔا يف كتابو، قاؿ تعاُف: }يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما 

صلى على النيب [ وال يكوف ا١تسلم ٦تتثبلً ألمر ربو سبحانو وتعاُف إال إذا 56{]األحزاب:
 على ىذه الكيفية، أعٍت ذاكراً اآلؿ معو صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف الصبلة وغَتىا .
َلَكُت ومن ّتنبو من ا١تصلُت، إف كاف يف 

َ
التسليم على اليمُت وعلى اليسار قاصداً ا١ت

 ٚتاعة، فيقوؿ: السبلـ عليكم ورٛتة اهلل، السبلـ عليكم ورٛتة اهلل، ٟتديث عبداهلل بن
مسعود قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يسلُّْم عن ٯتينو وعن مشالو حىت يبدو 

ه ))السبلـ عليكم ورٛتة اهلل، السبلـ عليكم ورٛتة اهلل(( .  بياض خدّْ

 سنن الصبلة
التوجُّو: وىو أف يقوؿ ا١تصلي حُت يتوجو إُف القبلة: ))أعوذ باهلل السميع العليم من 

يم، وجَّهُت وجهي للذي فطر السماواِت واألرَض حنيفاً ُمسلماً وما أنا من الشيطاف الرج
ا١تشركُت، إّف صبليت ونسكي و٤تَياي و٦تايت هلل رب العا١تُت، ال شريك لو وبذلك أمرت 

وأنا من ا١تسلمُت، اٟتمد هلل الذي َف يتخذ ولداً، وَف يكن لو شريك يف ا١تلك، وَف يكن لو 
َتا((. ١تا روي عن علي عليو السبلـ أنو كاف يتوجو بذلك إُف قولو: وِف من الذؿ وكربه تكب



))وأنا من ا١تسلمُت(( وأما قولو بعد ذلك: ))اٟتمد هلل ..إٍف(( فهو اختيار اإلماـ القاسم 
اْلُمْلِك وَفَْ  أخذاً من قولو تعاُف: }َوُقِل اٟتَْْمُد لِلَِّو الَِّذي ََفْ يَػتَِّخْذ َوَلًدا وَََفْ َيُكْن َلُو َشرِيٌك يف 

 [.111َيُكْن َلُو َوِفّّ ِمَن الذُّؿّْ وََكبػّْْرُه َتْكِبَتًا{]اإلسراء:
وىو: قبل تكبَتة اإلحراـ عند القاسم وا٢تادي عليهما السبلـ، ١تا روي عن النيب صلى اهلل 

ذا عليو وآلو وسلم أنو كاف يفتتح الصبلة بالتكبَتة والقراءة باٟتمد هلل رب العا١تُت . وى
اٟتديث يدؿ على أنو كاف ال يفصل بُت التكبَتة والقراءة بأي ذكر، وذىب كثَت من 

 العلماء إُف أف التوجو بعد تكبَتة اإلحراـ، واألمر موسع فيو.
قراءة الفاٖتة يف الركعتُت األخَتتُت، ويف الثالثة من صبلة ا١تغرب، ١تا روي عنو صلى اهلل 

لركعتُت األخَتتُت والثالثة من ا١تغرب على القراءة بأـ عليو وآلو وسلم أنو كاف يقتصر يف ا
الكتاب، وا١تصلي ٥تَت يف ذلك بُت القراءة بأـ الكتاب، وبُت التسبيح، وصفتو أف يقوؿ: 

))سبحاف اهلل واٟتمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكرب(( ثبلث مرات، رواه ا٢تادي عن علي 
 عليو السبلـ .

وىو ثابت عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم فعن أنس قاؿ: ما القنوت يف الفجر والوتر، 
زاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقنت حىت فارؽ الدنيا ، وموضعو بعد الركوع، ١تا 

روي عن علي عليو السبلـ أنو كاف يقنت بعد الركوع، وقد روي أنو كاف يقنت قبل الركوع، 
 والكل جائز وموسع فيو.

ت من القرآف؛ ألف كبلـ اهلل سبحانو وتعاُف أفضل الكبلـ، وأٚتعو ٠تَت الدنيا ويكوف القنو 
َنا َوَما أُْنزَِؿ ِإَُف  واآلخرة، وكاف علي عليو السبلـ يقنت بقولو تعاُف: }آَمنَّا بِاللَِّو َوَما أُْنزَِؿ إِلَيػْ

[ ويف القرآف أدعية عظيمة 136قرة:ِإبْػرَاِىيَم َوِإْٝتَاِعيَل َوِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب َواأَلْسَباِط{]الب
و٬توز القنوت بالدعاء ا١تأثور عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف الوتر وىو قولو: ) 
اللهم اىدين فيمن ىديت، وعافٍت فيمن عافيت، وتولٍت فيمن توليت، وبارؾ ِف فيما 

ن أعطيت، وقٍت شر ما قضيت، إنك تقضي باٟتق وال يقضى عليك، إنو ال يذؿ م



واليت، وال يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك اٟتمد على ما أعطيت، أستغفرؾ 
 وأتوب إليك. رواه اإلماـ زيد واإلماـ ا٢تادي وغَت٫تا عن اٟتسن السبط عن النيبً .

تسبيح الركوع والسجود، وصفتو يف الركوع : أف يقوؿ ا١تصلي : سبحاف اهلل وْتمده ثبلثاً 
، ويقوؿ يف السجود : سبحاف اهلل األعلى وْتمده ثبلثاً أو ٜتساً أو  أو ٜتساً أو سبعاً 

سبعاً إال إذا كاف إماماً فيخفف ، وىذه الصيغة اختارىا بعض أئمة أىل البيتٍ  ألف كلمة 
يِّا {]مرًن: [ أما كلمة )رب( 56)اهلل( ٥تتصة باهلل سبحانو، قاؿ تعاُف: }َىْل تَػْعَلُم َلُو ٝتَِ

عز وجل وعلى غَته يقاؿ: رب الدار، ورب البلدة، ورب األسرة.ولكن فتطلق على اهلل 
 ٬توز أف يقاؿ: )سبحاف ريب( لورود الدليل بذلك .

ومن سنن الصبلة: تكبَت النقل؛ ١تا روي عن علي عليو السبلـ )أنو كاف يكرب يف كل رفع 
 وخفض( رواه يف آّموع وغَته.

 واٟتمد هلل واألٝتاء اٟتسٌت كلها هلل أشهد التشهد األوسط وصفتو عند األئمة:) بسم اهلل
أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أف ٤تمداً عبده ورسولو( رواه يف آّموع اإلماـ 
زيد وغَته، ويستحب عند التشهد أف يرفع ا١تتشهد أصبعو ا١تسبحة مرة واحدة عند قولو: 

 ال إلو إال اهلل وحده.

 ىيئات الصبلة
أف يكوف على ىيئة حسنة يف قيامو وركوعو وسجوده واعتدالو، فهيئات  يستحب للمصلي

القياـ أف يكوف ا١تصلي منتصباً مستوياً ناظراً ببصره إُف موضع سجوده، غَت ملزٍؽ لقدميو، 
وال مفرؽ بينهما تفريقاً كبَتاً، بل يًتؾ بينهما من الفراغ بقدر ما يسع ٛتامة، مرسبلً يديو 

ساؿ أقرب إُف ا٠تشوع، وأبعد عن االشتغاؿ باليدين عن الصبلة، حاؿ القياـ؛ ألف اإلر 
وىو مذىب أىل البيت وكبار التابعُت كاٟتسن البصري وابن سَتين وسعيد بن ا١تسيب 

 وسعيد بن جبَت، وىو مذىب ا١تالكية واإلمامية .
فيو وىيئات الركوع أف يسوي ا١تصلي ظهره فبل يكبو، وال يطأطئ رأسو وال يرفعو، واضعاً ك



 على ركبتيو، موجهاً أصابعو إُف القبلة.
وىيئات السجود أف ٯتد ا١تصلي ظهره قليبًل، مفرّْقاً بُت يديو وإبطيو، و٬تعل كفيو مقابل 

 وجهو مستقببلً بأصابعو القبلة، ورافعاً ذراعيو عن األرض وال يفًتشهما كالسبع.
عو إُف القبلة ناظراً إُف وىيئات القعود أف يضع ا١تصلي كفيو على فخذيو، موجهاً أصاب

َحْجره، فينبغي للمصلي أف ٭تافظ على ىذه ا٢تيئات يف ٚتيع صبلتو؛ ألهنا أمارة على 
ا٠تشوع والرغبة والنشاط يف الصبلة وىي مأخوذة من فعلو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ، وقد 

 قاؿ: ))صلوا كما رأيتموين أصلي ((.

 صبلة ا١ترأة
 يف الصبلة إال يف األمور اآلتية: وىي كالرجل فيما ٬تب و٭تـر

ال ٬تب عليها أف تركع كما يركع الرجل، فالواجب عليها أف تركع حىت تصل أطراؼ 
 أصابعها إُف ركبتيها فقط.

إذا سجدت ضّمْت أعضاءىا، وال ٘تد ظهرىا وال تفرّْؽ بُت إبطيها ويديها، وال ٬تب عليها 
تفرشهما ٚتيعاً، وإذا أرادت القياـ من  حاؿ القعود نصب قدمها اليمٍت وفرش اليسرى، بل

 السجود جلست أوالً مث قامت.
 ال ٬تب عليها حاؿ القياـ أف تُفرّْؽ بُت قدميها.

 ٬تب عليها سًت ٚتيع بدهنا غَت الوجو والكفُت يف الصبلة.
 ٬تب عليها خفض صوهتا حاؿ القراءة اٞتهرية ْتيث ال يسمعها إال من كاف ّتانبها.

 وال إقامة. ليس عليها أذافٌ 

 صبلة ا١تريض وا١تعذور
الصبلة شأهنا عند اهلل عظيم، وىي أىم عروة من عرى اإلسبلـ، فبل يُعذر أحد من 

ا١تسلمُت يف ترؾ أدائها يف أي حاؿ من األحواؿ، بل يصلي حسب قدرتو واستطاعتو كما 
 تستطع فعلى قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))صلّْ قائماً، فإف َف تستطع فقاعداً، فإف َف



جنب(( . وإذا صلى قاعداً وَف يستطع السجود أومأ إٯتاًء، و٬تعل إٯتاء السجود أخفض 
من إٯتاء الركوع، ١تا روي عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو دخل على رجل من األنصار 

قد شبكتو الريح فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، كيف أصلي؟ قاؿ: ))إف استطعتم أف ٕتلسوه 
 فوجهوه إُف القبلة ومروه فليومئ إٯتاًء، و٬تعل السجود أخفض من الركوع، فأجلسوه، وإال

 وإف كاف ال يستطيع أف يقرأ فاقرؤا عنده(( .
وال يلـز ا١تصلي أف يسجد على وسادة أو ٨توىا، ١تا روي عن علي عليو السبلـ قاؿ: دخل 

عو عود يسجد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم على مريض يعوده فإذا ىو جالس وم
عليو، قاؿ: فنزعو رسوؿ اهلل من يده وقاؿ: ))ال تعد، ولكن أومئ إٯتاًء ، ويكوف سجودؾ 

 أخفض من ركوعك(( .
 فعلى ىذا ال تسقط الصبلة عن ا١تكلف إال يف حالتُت:

 األوُف: إذا زاؿ عقلو ٘تاماً؛ ألف العقل شرط يف التكليف، فإذا زاؿ سقط التكليف.
 اإلٯتاء برأسو؛ ألنو َف يكن يف وسعو، وال يكلف اهلل نفساً إال وسعها. الثانية: إذا عجز عن

 مفسدات الصبلة
 وتفسد الصبلة بأمور:

إذا اختل شرط من شروطها كالطهارة، أو استقباؿ القبلة، أو انكشاؼ العورة أو غَتىا لغَت 
رهً  عذر بطلت الصبلة، والظاىر أف ذلك إٚتاع، وكذلك لو اختل فرض من فروضها، ألم

 ا١تسيء صبلتو باإلعادة.
الفعل الكثَت الذي يعد إعراضاً عن الصبلة وإضراباً عنها كاألكل والشرب، وا١تشي 

الطويل، فإف ذلك يفسد الصبلة ألنو إعراض عن الصبلة، و١تنافاتو السكوف الذي أمر بو 
اليسَت يف  النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم بقولو: ))اسكنوا يف الصبلة (( ويعفى عن الفعل

الصبلة مثل تسكُت أََف أو إزالة ٧تاسة جافة، أو شيء من موضع سجود ا١تصلي أو سًت 
 عورة أو غَت ذلك فبل يضر.



الكبلـ بشيء ليس من القرآف وال من أذكار الصبلة، لقولوً : ))إف اهلل ٭تدث من أمره ما 
قم قاؿ: كنا نتكلم يف يشاء وإف اهلل قد أحدث أال تتكلموا يف الصبلة(( . وعن زيد بن أر 

الصبلة يكلّْم الرجل صاحبو وىو إُف جنبو يف الصبلة فنزؿ قولو تعاُف: }َوقُػْوُمْواِ هلِل قَِانِْتَُت 
َنا عن الكبلـ(( .238{]البقرة:  [ فأُِمْرنَا بالسكوت وهُنِيػْ

عن اللحن يف القراءة، كأف ينصب ا١ترفوع أو ٮتفض ا١تنصوب، ويغَت الكلمة تغيَتاً ٮترجها 
معناىا فإنو يفسد الصبلة، إال إذا أعاد ا١تصلي القراءة إعادة صحيحة، وإ٪تا كاف اللحن 

 مبطبلً للصبلة؛ ألف ا١تصلي مأمور بأف يأيت بالقراءة واألذكار على الوجو الصحيح.
الضحك الذي ٯتنع من القراءة مفسد للصبلة، ١تا روي عنوً  أنو أمر من قهقو يف الصبلة 

ة الوضوء ، وأما التبسم والعطاس والتثاؤب والسعاؿ حاؿ الصبلة فبل يضر، بإعادهتا وإعاد
 ولكن يندب مدافعة ذلك بقدر االستطاعة.

 مسائل متفرقة
إذا ُأْحِصَر اإلماـ ونسي القراءة وٖتَت عن مواصلتها، جاز للمؤمت اٟتافظ أف يفتح عليو 

تطعمكم اإلماـ فأطعموه ويذكره باآلية اليت نسيها لقوؿ علي عليو السبلـ: ))إذا اس
 ((.ويكره الفتح عند غَت اٟتاجة إليو .

 التأمُت يف الصبلة عند أىل البيت غَت مشروع؛ ألنو َف يصح دليلو عندىم .
من نسي القراءة يف الصبلة وذكرىا قبل التسليم قاـ وأتى بركعة كاملة يقرأ فيها الفاٖتة 

 وقرآف معها.
لى اهلل عليو وآلو وسلم ُسئل عن االلتفات يف الصبلة، يكره االلتفات، ١تا روي أف النيب ص

 فقاؿ: ))ىو اختبلس ٮتتلسو الشيطاف من صبلة العبد(( .
يكره رفع البصر إُف السماء، ١تا روي عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))ما باؿ أقواـ 

أو لتخطفن يرفعوف أبصارىم إُف السماء، لينتهُت أقواـ عن رفع أبصارىم إُف السماء 
 أبصارىم(( .



يكره أف يصلي الرجل وىو حاقن، لنهيو صلى اهلل عليو وآلو وسلم عن الصبلة وىو يدافعو 
األخبثاف ، أي البوؿ والغائط، وكذلك إذا كاف شديد اٞتوع أو العطش الذي يشغلو عن 

 الصبلة.

 الذكر بعد الصبلة ا١تفروضة
ال ِبذِْكِر اللَِّو َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب الذكر خَت عبلج للقلوب من الغفلة والقسوة }أَ 

[ وكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إماـ الذاكرين وا٠تاشعُت 28{]الرعد:
وا١تتضرعُت إُف اهلل سبحانو وتعاُف يف كل أوقاتو، وجاء يف اٟتديث أنو كاف يعلم أصحابو 

: قاؿ ِف رسوؿ اهلل صلى اهلل األذكار واألدعية، ويرغبهم فيها، فعن علي عليو السبلـ قاؿ
عليو وآلو وسلم : ))يا علي، إقرأ يف دبر كل صبلة مكتوبة آية الكرسي ، فإنو ال ٭تافظ 

 عليها إال نيب أو ِصّديق أو شهيد(( .
وعن أيب أمامة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من قرأ آية الكرسي دبر كل 

اٞتنة إال ا١توت(( ويف رواية: ))وقل ىو اهلل أحد((وروي  صبلة مكتوبة َف ٯتنعو من دخوؿ
عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))لكل من أدى فريضة دعوة مستجابة (( وا١تشروع 
عقيب الصبلة ا١تفروضة كما جاء يف الروايات ىو: قراءة آية الكرسي، وقل ىو اهلل أحد، مث 

وثبلثُت، والتكبَت ثبلثاً وثبلثُت، وال إلو إال اهلل  التسبيح ثبلثاً وثبلثُت، والتحميد ثبلثاً 
وحده ال شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد ٭تيي وٯتيت بيده ا٠تَت وىو على كل شيء قدير، 
مرة واحدة، يقوؿ ذلك بعد صبلة الظهر والعشاء، ويقوؿ : ال إلو إال اهلل وحده ال شريك 

َت وىو على كل شيء قدير عشراً بعدصبلة لو ، لو ا١تلك ولو اٟتمد ٭تيي وٯتيت بيده ا٠ت
 ا١تغرب والفجر والعصر، مث يصلي على النيبً  مث يسأؿ حاجتو.

 مشروعية اٞتهر بالذكر
واٞتهر باألذكار النبوية عقيب الصبلة ا١تفروضة مشروع، فعن أيب معبد موُف ابن عباس 

ا١تكتوبة كاف قاؿ: إف ابن عباس أخربه أف رفع الصوت بالذكر حُت ينصرؼ الناس من 



 على عهد النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم وكنُت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا ٝتعتو .
وعن ابن عمر قاؿ: كنا نعد لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف آّلس الواحد مائة 

 مرة: رب اغفر ِف وتب علّي إنك أنت التواب الرحيم .
  آّالس فيكوف عقب الصلوات من باب أوُف.فهذا اٟتديث يدؿ على اٞتهر بالذكر يف

 صبلة اٞتماعة
وىي سنة مؤكدة داـو عليها ا١تصطفى صلى اهلل عليو وآلو وسلم حىت ٟتق بالرفيق األعلى، 

ورغب فيها، وأخرب أف صبلة الرجل مع الرجل أفضل من صبلتو وحده، وصبلتو مع االثنُت 
أفضل من صبلتو مع االثنُت، وصبلتو مع أفضل من صبلتو مع الواحد، وصبلتو مع الثبلثة 

األربعة أفضل من صبلتو مع الثبلثة، وىكذا كلما زادت اٞتماعة زاد األجر والثواب، قاؿ 
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))صبلة اٞتماعة تزيد على الفرد بسبع وعشرين درجة (( .

 فوائد صبلة اٞتماعة
حيث يصلوف ٚتيعاً ٜتس مرات يف اليـو ىي سبٌب يف توحيد ا١تسلمُت، واجتماع كلمتهم 

والليلة يف مساجدىم صفوفاً مًتاصة ، متوجهُت للذي فطر السماوات واألرض، مستقبلُت 
قبلة واحدة، وخلف إماـ واحد، يقوموف بقيامو ويقعدوف بقعوده، ويتابعونو يف ٚتيع 

 األركاف..، وذلك مظهر عظيم من مظاىر الوحدة واألُلفة.
رؼ والتآلف الذي يقّوي روابط احملبة واإلخاء، ويقوي شعور ا١تسلمُت ىي سبب يف التعا

 بأهنم كاٞتسد الواحد، إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اٞتسد بالسهر واٟتمى.
يف صبلة اٞتماعة فرصة لتعليم اٞتاىل، وحضوره حلق الذكر ودروس العلم، وٝتاع ا١تواعظ 

 والنصائح.

 الًتىيب من ترؾ صبلة اٞتماعة
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))ال تزاؿ أميت يكّف عنها حىت يُْظِهروا خصاالً 



،عمبلً بالربا، وإظهار الُرشا، وقطع األرحاـ، وترؾ الصبلة ٚتاعة، وترؾ ىذا البيت أف يُؤَـّ، 
صلى فإذا ترؾ ىذا البيت أف يـؤ َف يُػَناَظُروا(( . وعن أيب الدرداء قاؿ: ٝتعت رسوؿ اهلل 

اهلل عليو وآلو وسلم يقوؿ: ))ما من ثبلثة يف قرية وال بدو ال تُقاـ فيهم الصبلة إال قد 
 استحوذ عليهم الشيطاف، فعليكم باٞتماعة، فإ٪تا يأكل الذئب من الغنم القاصية(( .

 .كيفية صبلة اٞتماعة
، وال منفصل إذا كاف ا١تؤمت واحداً وقف عن ٯتُت اإلماـ غَت متقدـ على إمامو، وال متأخر

عنو، فإف كانوا أكثر من واحد وقفوا خلفو مسامتُت لو، وقد جاءت السنة ا١تطهرة ّٔذه 
الكيفية، فعن علي عليو السبلـ قاؿ: أمَّنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنا ورجل 

َمنا وَخلََّفنا خلفو فصلى مث قاؿ: ))إذا كاف اثناف فليقم أحد٫تا  عن ٯتُت من األنصار، فتقدَّ
 اآلخر(( .

 و٬توز أف يقف أكثر من واحٍد عن ٯتُت اإلماـ للعذر، مثل ضيق ا١تكاف و٨توه.

 شروط إماـ الصبلة
 يشًتط يف إماـ صبلة اٞتماعة أمور:

العقل والبلوغ، ألف الشريعة اإلسبلمية ا١تطهرة أناطت ، تكاليفها ٔتن كاف بالغاً عاقبًل، ومن 
: ))رفع القلم عن ثبلثة: عن آّنوف حىت يفيق، وعن  ً ليس كذلك فبل تكليف عليو، قاؿ

الصيب حىت ٭تتلم، وعن النائم حىت يستيقظ((، وإذا كاف ال تكليف عليو فبل تصح صبلة 
 مكلف وراءه؛ ألف تعليق الصبلة بغَت مكلف الراجح أنو ال يصح.

اً، وأحسنهم العدالة، فيجب على إماـ الصبلة أف يكوف أكثر الناس إٯتاناً، وأكثرىم ورع
أخبلقاً، قاؿ تعاُف حاكياً عن عباد الرٛتن الذين يقولوف: }َربػََّنا َىْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا 

[ وألف اإلمامة يف الدين ٬تب أف 74َوُذرّْيَّاتَِنا قُػرََّة أَْعُُتٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَُت ِإَماًما{]الفرقاف:
باً، وباإلسبلـ ديناً، ؤتحمد نبياً، أما أىل الفسق يكوف القائم ّٔا من الذين رضوا باهلل ر 

والظلم واإلجراـ فبلحظَّ ٢تم يف ىذا ا١تنصب العظيم، وال تصح الصبلة خلفهم قاؿ صلى 



اهلل عليو وآلو وسلم : ))ال تؤمَّنَّ امرأٌة رجبًل، وال أعرايٌب مهاجراً، وال فاجٌر مؤمناً(( وقاؿ 
ؤمنكم ذو ِخْزبٍَة يف دينو ((، وورد النص ْترمة الصبلة صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))ال ي

خلف ا٠تارجي الغاِف وخلف ا١ترجي وخلف القدري وخلف من نصب حرباً آلؿ ٤تمد ١تا 
روي عن أمَت ا١تؤمنُت زيد بن علي عليو السبلـ قاؿ: )ال يصلى خلف اٟترورية وال خلف 

ذلك يف آّموع، وىذا ىو مذىب  ا١ترجئة وال القدرية وال من نصب حرباً آلؿ ٤تمد( روى
 أىل البيتٍ  عمبلً ّٔذا اٟتديث، وإدراكاً منهم ١تعٌت اإلمامة لغة وشرعاً.

وحاشا هلل أف ٬تيز اإلسبلـ لفاسق أف يـؤ ا١تسلمُت ا١تصلُت؛ ألف اإلمامة يف الصبلة 
الدين تشريف وتعظيم، والفاسق ال وزف لو عند اهلل سبحانو وتعاُف، وكيف يكوف إماماً يف 

وىو َف يلتـز بأحكاـ الدين، والعجب ٦تن ٬تيزوف الصبلة خلف الَفَجَرة والُعصاة متشبثُت 
بأوىى الروايات أهنم أتوا بقاعدة فقالوا: من َصّحْت صبلتو صّحت الصبلة خلفو، وىذه 

القاعدة منقوضة بصبلة ا١تستحاضة، ومن بو سلس البوؿ، وصاحب اٞتراحة، فإف صبلهتم 
 ال تصح الصبلة خلفهم .تصح للعذر، و 

اٟتفظ واإلتقاف ١تا يتلوه من القرآف يف الصبلة، وأف يكوف عا١تاً بأحكاـ الصبلة وآدأّا، 
قاؿ اٟتسن بن ٭تِت: انتهى إلينا يف ا٠ترب ا١تشهور عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو 

وأعبلكم نسباً قاؿ: ))يؤمكم أقرؤكم لكتاب اهلل، وأفقهكم يف الدين، وأقدمكم ىجرة، 
 وسنا(( .

الذكورة فبل تصح الصبلة خلف ا١ترأة، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم: ))ال تؤمن امرأة 
رجبلً ..(( وال يصح أف يـؤ الرجل امرأة أو نساًء وحده، سواء كانت ٤ترماً لو أـ ال، إال إذا 

هلل عليو وآلو وسلم كاف معو رجل وقف عن ٯتينو وا١ترأة خلفهما، ١تا روي عن النيب صلى ا
من ورائهما(( وأما يف  -رضي اهلل عنها-أنو كاف يصلي وعلي عليو السبلـ ّتانبو، وخد٬تة 

 صبلة النافلة فيصح صبلة الرجل ٔتحرمو أو زوجتو وىو قوؿ اإلماـ ا٢تادي.
وروي عن أنس أف جدتو دعت النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم لطعاـ صنعتو فأكل منو، مث 



وا أُلصلي بكم، قاؿ أنس: فقمت إُف حصَت لنا قد اسوَّد من طوؿ ما لبث قاؿ: قوم
فنضحتو با١تاء، فقاـ عليو رسوؿ اهللً  وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا فصلى، 

 بنا ركعتُت مث انصرؼ .

تلفوا أالّ يكوف اإلماـ متنفبلً وا١تأمـو مفًتضاً، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))ال ٗت
على إمامكم (( ، وأما لو صلى ا١تتنفل خلف ا١تفًتض فالصبلة صحيحة، لقولو صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم حُت رأى رجبلً مفًتضاً يصلي وحده: ))أال رجل يتصدؽ على ىذا 
 فيصلي معو(( فقاـ رجل معو .

ي اإلماـ اتفاؽ اإلماـ وا١تؤمت يف الفرض، فلو اختلف اإلماـ وا١تؤمت يف الفرض، كأف يصل
ظهراً وا١تؤمت عصراً فبل تصح الصبلة، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))ال ٗتتلفوا على 

 إمامكم ((.
أال يكوف اإلماـ ناقص الطهارة أو الصبلة، كا١تتيمم وصاحب سلس البوؿ، أو اٞتراحة 

وال  وا١تقطوعة يده أو رجلو، أو ال يستطيع القياـ فبل يصح أف يـؤ ا١تتيمم ا١تتوضئ،
صاحب السلس واٞتراحة الصحيح، وال يصح أيضاً أف يـؤ ا١تقطوعة يده أو رجلو أو 

العاجز عن القياـ كامل الصبلة؛ وذلك لعدـ استكماؿ شرائط الصبلة وفرائضها، وتصح 
صبلة ىؤالء بأمثا٢تم، وكذلك ال تصح الصبلة خلف من ٯتسح على ُخفَّْيو؛ إلنو ٥تٌل 

من يُؤمّْْن أو يضم أو يرفع يديو، أو يدعو يف الصبلة بغَت بالطهارة، أما الصبلة خلف 
القرآف فقواعد أىل البيت تقضي بصحة الصبلة خلفو؛ الف اإلماـ يف الصبلة حاكم 

 عندىم.

تنبيو: )اإلماـ حاكم يف الصبلة( ىذه القاعدة الفقهية العظيمة اليت ٘تّيز ّٔا ا١تذىب الزيدي  
ح األخوة والوحدة يف نفوسهم، فالزيدي مثبلً حينما كفيلة بتقارب ا١تسلمُت، وإحياء رو 

يصلي خلف الشافعي مثبلً ويعتقد صحة صبلتو ٛتبلً لو على السبلمة، واعًتافاً ٔتكانة 
العلماء وتصويباً الجتهاداهتم، فذلك ىو السبيل إُف ٚتع الشتات، وتأليف القلوب حىت 



قاعدة اٞتليلة تبعث روح التسامح بُت يصبحوا أخوناً متعاونُت على الرب والتقوى، إف ىذه ال
ا١تسلمُت، وٕتعل كل مسلم ٭تسن الظن بأخيو ا١تسلم، وعند ذلك ُيسكُت العقبلُء من 

ىذه األمة كلَّ من يوقد نار الفرقة ويزيد الطُت بلة، وتستيقظ األمة من سباهتا، مث تستعيد 
 مكانتها يف ٛتل رسالة اإلسبلـ وىداية بٍت اإلنساف.

 وؼ وتسويتهاترتيب الصف
مضت السنة يف صبلة اٞتماعة بتقدًن صفوؼ الرجاؿ، مث الصبياف خلفهم مث النساء، فقد  

كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ٬تعل الرجاؿ قّداـ الغلماف، والغلماف خلفهم، 
والنساء خلف الغلماف . وعن أيب مسعود البدري قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

ٯتسح مناكبنا يف الصبلة ويقوؿ: ))استووا وال ٗتتلفوا فتختلف قلوبكم، ليليٍت أولوا  وسلم
 األحبلـ والنُّهى، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم(( .

وجاءت األحاديث يف فضيلة الصف األوؿ، منها حديث أيب أمامة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
صلوف على الصف األوؿ، قالوا: يا رسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إف اهلل ومبلئكتو ي

اهلل، وعلى الثاين؟ قاؿ: وعلى الثاين(( . ويف تسوية الصفوؼ وسد الفرج فضل كبَت، 
ويكوف ذلك بإلزاؽ ا١تناكب، وتقارب األقداـ من غَت إزعاج أو إيذاء ألحد ا١تصلُت، وقد  

٠تلل، ويقوؿ: ))إذا كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يأمر بتسوية الصفوؼ وسد ا
قمتم إُف الصبلة فأقيموا صفوفكم، والزموا عواتقكم، وال تدعوا خلبلً فيتخللكم الشيطاف  

 كما يتخلل أوالد اٟتذؼ(( .

 من تكره الصبلة خلفهم
تكره الصبلة خلف من كرىو األكثر من الصاٟتُت ٟتديث: ))ثبلثة ال ٕتاوز صبلهتم 

َـّ قوماً وىم لو  آذاهنم: العبد اآلبق حىت يرجع ، وام رأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل أ
 كارىوف(( .

 من يسيء الظن بالناس أو يرى لنفسو األفضلية يف الدين .



 وجوب متابعة اإلماـ
٬تب على ا١تؤمت متابعة إمامو يف ركوعو وسجوده، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إ٪تا 

و  ا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا(( . وقد ورد جعل اإلماـ ليؤمت بو، فإذا كربَّ فكربّْ
الًتىيب الشديد ١تن يسبق إمامو يف قولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))أما ٮتشى أحدكم 

 إذا رفع رأسو قبل إمامو أف ٬تعل اهلل رأسو رأس ٛتار .
}َوِإَذا قُرَِئ و٬تب على ا١تؤمت اإلنصات حاؿ قراءة اإلماـ يف الصبلة اٞتهرية، لقولو تعاُف: 

 [.204اْلُقْرَءاُف فَاْسَتِمُعوا َلُو َوأَْنِصُتوا لََعلَُّكْم تُػْرَٛتُوَف{]األعراؼ:
وروي أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يقرأ يف الصبلة، فسمع قراءة فىت من 

و إماـ فقراءة اإلماـ األنصار، فنزؿ قولو تعاُف: }َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرَءاُف{ . وقاؿً : ))من كاف ل
 قراءة لو (( .

وبعد معرفة ىذه األدلة يتعُت على ا١تؤمت اإلنصات حاؿ جهر اإلماـ بالقراءة عمبلً باآلية 
الكرٯتة؛ ألنو ال يتحتم على ا١تسلم االنصات واالستماع إال حاؿ جهر اإلماـ، وأما 

مت حاؿ جهر اإلماـ لفاتو اٟتديث فقد نص على أف قراءة اإلماـ قراءة للمؤمت، ولو قرأ ا١تؤ 
الغرض ا١تطلوب من جهر اإلماـ، وألدى إُف التشويش على اإلماـ. كما روي عنو صلى 

اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ ١تن قرأ خلفو: ))ما ِف أنازع يف القرآف (( . ويف حالة اإلنصات 
القلب، وتقوى  والتدبر ١تا يقرأه اإلماـ ٭تصل للمؤمت اإلدراؾ ببعض أسرار القرآف، فيخشع

العزائم وتنشط األعضاء للعبادة، نسأؿ اهلل تعاُف أف يرزقنا ا٠تشوع والدواـ على طاعة اهلل 
 سبحانو وتعاُف.

 ٚتاعة النساء
يشرع للنساء أف يصلُت ٚتاعة، وتؤمهن أقرأىن للقرآف، وأعلمهن بأحكاـ الصبلة، وتقف 

ي عليو السبلـ قاؿ: دخلت أنا إمامتهن وسطهن وىن عن ٯتينها ومشا٢تا، ١تا روي عن عل
ورسوؿ اهللً  على أـ سلمة، فإذا نسوة جانب البيت يصلُت، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 



عليو وآلو وسلم : ))يا أـ سلمة أي صبلة تصلُت؟ قالت: يا رسوؿ اهلل، ا١تكتوبة، قاؿ: 
الىنَّ أمامك  أفبل أ٦تِتِهنَّ؟ قالت: يا رسوؿ اهلل، أويصح ذلك! قاؿ: نعم تقومُت وسطهنَّ 

 وال خلفك، وليكّن عن ٯتينك وعن مشالك(( .
و٬توز للنساء ا٠تروج ألداء الصبلة ا١تكتوبة يف ا١تساجد ا٠تاصة ّٔن، لقولو صلى اهلل عليو 

وآلو وسلم : ))ال ٘تنعوا إماء اهلل مساجد اهلل (( وإ٪تا ٬توز ذلك إذا َف ٖتصل فتنة ٓتروجهن 
٬توز، وقد ورد أف صبلة ا١ترأة يف بيتها أفضل من صبلهتا  إُف ا١تساجد، أما لو حصلت فبل

 يف مسجدىا؛ ألف ا١ترأة ملزمة بالتسًت واالبتعاد عن الفتنة.

 مسائل متفرقة
٬تب تكميل الصفوؼ األوؿ فاألوؿ ، وإذا جاء أحد وقد اكتملت الصفوؼ فبل يصلي 

علي عليو السبلـ وحده ، بل ٬تذب إليو رجبلً من طرؼ الصف ليصلي معو، ١تا روي عن 
أنو قاؿ: صلى رجل خلف الصفوؼ، فلما انصرؼ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

قاؿ: ))ىكذا صليت وحدؾ ليس معك أحد؟ قاؿ: نعم، قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : 
فأعد صبلتك(( . وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إف جاء رجل فلم ٬تد أحداً، 

ْختَلج(( . فليختلج إليو رجبلً 
ُ
 من الصف، فليقم معو فما أعظم أجر ا١ت

من جاء واإلماـ راكع كرّب تكبَتة اإلحراـ وىو قائم، مث يركع مع اإلماـ، فإف شاركو يف 
الركوع ولو بقدر تسبيحة فقد أدرؾ الركعة، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))من أدرؾ 

 ها(( .ركعة من الصبلة مع اإلماـ فقد أدرؾ الصبلة كل
من أدرؾ اإلماـ ساجداً ندب لو السجود معو، وال يعتد بتلك السجدة، فإذا قاـ اإلماـ 

ابتدأ ا١تؤمت صبلتو بتكبَتة اإلحراـ، لقولوً : ))إذا جئتم إُف الصبلة و٨تن سجود فاسجدوا 
 وال تعتدوىا شيئا(( .

ىا تسعوف وأتوىا فائدة: قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إذا أقيمت الصبلة فبل تأتو 
 ٘تشوف وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأ٘توا(( .



وليجعل ما أدركو ا١تصلي مع اإلماـ أَوََّؿ صبلتو، وعليو متابعة اإلماـ يف قيامو وقعوده 
وسجوده، وال يتشهد األوسط من فاتتو الركعة األوُف من أربع؛ ألف الركعة الثانية للمؤمت 

 أوُف، ١تا روي عن علي عليو السبلـ أنو قاؿ: )اجعل ما أدركت مع اإلماـ أوؿ تعترب
 صبلتك( فإذا سلم اإلماـ التسليمتُت قاـ ا١تؤمت وأمت صبلتو.

٬توز للمسافر أف يصلي خلف ا١تقيم، أو ينتظر اإلماـ حىت يصلي الركعتُت األولتُت، مث 
 يدخل ويصلي معو الركعتُت األخَتتُت وىو األفضل.

وأما صبلة ا١تسافر با١تقيم فبل خبلؼ يف صحتها، لقولوً : ))أ٘توا يا أىل مكة فإنا قـو سفر 
. )) 

إذا سبق ا١تؤمت إمامو يف ركن من األركاف سهواً مثل: أف يركع قبل إمامو بقي راكعاً حىت يركع 
اإلماـ، وأما إذا قاـ واإلماـ جالس للتشهد وجب عليو أف يرجع ويتشهد مع اإلماـ؛ 

 وجوب متابعة اإلماـ.ل

 سجود السهو
 شرع سجود السهو ٕتبَتاً ١تا يقع يف الصبلة من خلل، وذلك يف األحواؿ اآلتية:

أف يًتؾ ا١تصلي شيئاً من سنن الصبلة، كتكبَت النقل أو تسبيح الركوع، أو السجود، أو 
ولتُت، أو التشهد األوسط، أو يسبح يف موضع القراءة سهواً ٨تو أف يسبح يف الركعتُت األ

يقرأ يف موضع التسبيح سهواً، كأف يقرأ حاؿ الركوع أو السجود، فمن فعل شيئاً من ذلك 
فعليو سجدتاف بعدما ُيسلّْم، ١تا روي عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاـ يف 

الركعتُت األولتُت ونسي أف يقعد فمضى يف قيامو وسجد سجدتُت بعد الفراغ من صبلتو . 
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))لكل سهو سجدتاف بعدما يسلم(( .ولقولو 

أف يزيد يف صبلتو ركعة أو ركناً سهواً ال عمداً، ١تا روي عن علي عليو السبلـ قاؿ: صلى 
: يا رسوؿ  بنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم الظهر ٜتس ركعات فقاؿ بعض القـو

ا ذاؾ؟ قاؿ: صليت بنا ٜتس ركعات، قاؿ: اهلل، ىل زيد يف الصبلة شيء؟ قاؿ: ))وم



 فاستقبل القبلة وكرب وىو جالس وسجد سجدتُت ليس فيهما قراءة وال ركوع مث سلم(( .
أف يًتؾ ا١تصلي ركعًة سهواً، مث يذكر قبل ا٠تروج من الصبلة، فعليو أف يأيت بتلك الركعة مث 

عليو أف يأيت بركعة كاملة  يسجد للسهو بعدما يسلم، وكذا لو ترؾ ركوعاً أو سجوداً وجب
تكوف عوضاً عن تلك الركعة اليت وقع فيها النقص، وصارت الركعة الناقصة ملغاة، مث 

يسجد لسهوه بعدما يسلم، لقوؿ رسوؿ اهللً : ))لكل سهو سجدتاف بعدما يسلم(( وأما 
ة من لو ترؾ ا١تصلي ركعة أو ركناً سهوا، وَف يذكر إال بعد خروجو من الصبلة أعاد الصبل

 أو٢تا احتياطاً.

 كيفية سجود السهو
ىو أف يقعد ا١تصلي كقعوده للتشهد، مث يكرب تكبَتة اإلحراـ، مث يكرب مرة أخرى للنقل 

ويسجد كما يفعل يف صبلتو، مث يقعد ويقوؿ: أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو 
 لّْم.وأشهد أف ٤تمداً عبده ورسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم مث ُيسَ 

 حكم الشك يف الصبلة وبعدىا
إذا شك ا١تصلي حاؿ صبلتو ىل َصلَّى ثبلثاً أـ أربعاً؟ َٖتَرَّى، فإف حصل لو ظن بتماـ 
صبلتو فذلك، وإف ظن النقصاف أمت صبلتو وسجد سجديت السهو بعدما يسلم إرغاماً 

ثاً صلى أـ للشيطاف، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إذا صلى أحدكم فلم يدر أثبل
أربعاً؟ فلينظر أحرى ذلك إُف الصواب ويتمو مث يسلم، مث يسجد سجديت السهو يتشهد 

 ويسلم .
وأما إذا شك وَف ٭تصل لو ظن بزيادة أو نقصاف بٌت على اليقُت، يعٍت األقل، وسجد 

للسهو بعدما يسلم إرغاماً للشيطاف، لقولوً : ))إذا شك أحدكم فلم يدر صلى ثبلثاً أـ 
 اً فلينب على اليقُت وليُِلِق الشّك((.أربع



 مسائل متفرقة
 إذا سهى اإلماـ يف الصبلة وسجد لسهوه وجب على ا١تؤمت متابعة إمامو.

وإذا سهى ا١تؤمت، أو كاف الحقاً وترؾ مسنوناً، وجب عليو سجود السهو بعدما يسلم، 
ديث أنو يلـز لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))لكل سهو سجدتاف (( . فظاىر اٟت

 السجود لكل سهو، وال فرؽ بُت اإلماـ وا١تؤمت يف ذلك وا١تنفرد لعمـو اٟتديث.
 ال يتكرر سجود السهو لتكرر ما يوجبو، بل يكفي سجود واحد.

 سجود الشكر والتبلوة
ُيستحب ١تن حصلت لو نعمة، أو دفع اهلل عنو نقمة أف يسجد شكراً هلل، وكذا من أذنب 

يسجد هلل استغفاراً، وذلك ١تا روي عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو   ذنباً استحب لو أف
كاف إذا بشر بشيء يسره خر ساجداً ، ولقوؿ اهلل سبحانو وتعاُف : }فَاْستَػْغَفَر َربَُّو َوَخرَّ 

[ ويستحب السجود أيضاً ١تن قرأ أو ٝتع اآليات اليت فيها 24رَاِكًعا َوأَنَاَب {]ص:
 ر سجدة يف أربعة عشر موضعاً من كتاب اهلل:السجدات وىي ٜتسة عش

 (.206يف آخر األعراؼ آية )
 (.15سورة الرعد آية )

 (.49سورة النحل اآلية )
 (.107سورة اإلسراء اآلية )

 (.58سورة مرًن اآلية )
 (.77(، واآلية )18يف آيتُت من سورة اٟتج اآلية )

 (.60سورة الفرقاف اآلية )
 (.25سورة النمل اآلية )

 (.15رة السجدة اآلية )سو 
 (.24سورة ص اآلية )



 (.37سورة فصلت اآلية )
 (.62آخر سورة النجم اآلية )
 (.21سورة اإلنشقاؽ اآلية )
 (.19آخر سورة العلق اآلية )

ويشًتط لذلك الطهارة كطهارة الصبلة، ويندب يف سجود التبلوة الدعاء با١تأثور عن النيب 
اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، سجد صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو: ))

وجهي للذي خلقو وصوره وشق ٝتعو وبصره ْتولو وقوتو تبارؾ اهلل أحسن ا٠تالقُت، اللهم 
اكتب ِف ّٔا أجراً واجعلها ِف عندؾ ذخراً، وضع عٍت ّٔا وزراً، واقبلها مٍت كما قبلتها من 

 عبدؾ داود(( .
ـ ذلك: }ُسْبَحاَف َربػَّْنا ِإْف َكاَف َوْعُد َربػَّْنا واستحسن بعض العلماء أف يقوؿ الساجد ٘تا

 [.108َلَمْفُعوالً {]اإلسراء:

 صبلة اٞتمعة
إف من ٯتعن النظر يف الشريعة ا١تطهرة ٬تدىا هتدؼ إُف إصبلح الفرد وآّتمع، فمثبلً فرض 

اهلل صبلة اٞتمعة، وأمر بالسعي إليها واالستماع إُف خطبتها بإنصات وأدب منقطع 
نظَت؛ ١تا ٢تا من أثر كبَت يف معاٞتة أمراض القلوب من أدراف الذنوب، ففيها يتذكر ال

ا١تتذكر ويتعظ ا١تتعظ، وفيها األمر با١تعروؼ والنهي عن ا١تنكر، وىي ٔتثابة مؤ٘تر أسبوعي 
 يناقش فيو ا١تسلموف ٫تومهم ومشاكلهم، وما يقوي ُعَرى اأُلُخوَّة اإلسبلمية.

سلم لقولو تعاُف: }يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي لِلصَّبلِة ِمْن يَػْوـِ وىي فرض عُت على كل م
[ إال 9اٞتُُْمَعِة فَاْسَعْوا ِإَُف ذِْكِر اللَِّو َوَذُروا اْلبَػْيَع َذِلُكْم َخيػٌْر َلُكْم ِإْف ُكنُتْم تَػْعَلُموَف{]اٞتمعة:

لو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))اٞتمعة على الصيب وا١ترأة وا١تريض والعبد وا١تسافر، لقو 
واجبة على كل مسلم إال على ٦تلوؾ أو امرأة أو صيب أو مريض(( ويف رواية: ))اٞتمعُة 
واجبة إال على صيب أو ٦تلوؾ أو مسافر(( وال ٕتب صبلة اٞتمعة إال مع وجود اإلماـ 



زئ ا١تسلم أف يصلي ظهراً ، العادؿ، فأما يف عصر الظََلَمِة والُفسَّاؽ فبل يتحتم وجؤّا، و٬ت
وقد ذىب إُف اشًتاط اإلماـِ العًتُة وأبو حنيفة، لقولوً : ))أال من ترؾ اٞتمعة ولو إماـ 
عادؿ أو جائر أالَ ال ٚتع اهلل مشلو، أال ال بارؾ اهلل لو(( وحديث: ))أربعة إُف الوالة 

: اٞتائر يف باطن أمره أما يف اٟتدود ، واٞتمعة، والزكاة، واٞتهاد((، وا١تراد باإلماـ اٞتائر
ظاىر الشرع فهو ٭تكم بالشرع، وا١تراد بالوالة يف اٟتديث الثاين: الوالة العادلوف، ومن 

صبلىا وَف يوجد إماـ عادؿ وَف يدع فيها للظلمة والفسقة فالظاىر أهنا ٕتزئو عن الظهر إذا  
 لوالية أىل البيتٍ . كاف إماـ الصبلة وا٠تطيب موالياً ومنتسباً ألىل اٟتق، ومعتقداً 

 شروط صبلة اٞتمعة
دخوؿ الوقت وىو اختيار الظهر، ١تا روي عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو كاف 
يصلي اٞتمعة حُت ٘تيل الشمس ويف رواية: كاف يصلي اٞتمعة حُت تنزع الشمس عن 

 وسط السماء.
ْسَعْوا ِإَُف ذِْكِر اللَِّو{ وىو أمر وجود ثبلثة رجاؿ فأكثر مع إماـ الصبلة، لقولو تعاُف: }فَا

 للجماعة وأقلها ثبلثة.
خطبتاف من عدؿ طاىر عارؼ بقواعد الشريعة وأحكامها، ورع؛ وذلك ألف مقاـ ا٠تطيب 
مقاـ خطَت ال يليق إال بالعلماء األتقياء الذين يفقهوف دينهم وبو يعملوف، والسنة أف يبدأ 

ومستقبل ٢تم، مث يؤذف، وبعد ذلك يقـو ا٠تطيب  ا٠تطيب بالسبلـ على ا١تصلُت وىو قائم
 ليلقي ا٠تطبة األوُف، مث ٬تلس جلسة خفيفة ويقـو للخطبة الثانية.

و٬تب أف تشتمل ا٠تطبة األوُف على ٛتد اهلل تعاُف والصبلة على نبيو ٤تمد صلى اهلل عليو 
وجوب شكر  وآلو وسلم وينبغي أف تعاًف ا٠تطبة مشاكل ا١تسلمُت األسبوعية، وٖتث على

النعم اليت ال تعد وال ٖتصى ، وٖتذرىم من عواقب كفراهنا وتدعوىم إُف التحلي ٔتكاـر 
األخبلؽ، وتوضح ٢تم عظمة اإلسبلـ، وٝتاحتو، ويسره، وسهولتو، مع ٖتري مواضع 



الوعظ، واإلرشاد، والتذكَت باليـو اآلخر، وما فيو من األىواؿ واإلفزاع ، والتذكَت بفضل 
 سعي إليها، ويستحب قراءة سورة من ا١تَفصَّل يف آخر ا٠تطبة األوُف.اٞتمعة وال

وا١تشروع أف تكوف ا٠تطبة الثانية أقصر من األوُف، ومشتملة على آيات من القرآف والصبلة 
على النيب وأىل بيتو، والًتضية على صحابتو األخيار، مث الدعاء لئلسبلـ بالعزة والنصر، 

وجد وللمسلمُت بالتوفيق والصبلح، وٮتتمها باآلية الكرٯتة: }ِإفَّ والدعاء لئلماـ العادؿ إذا 
ِعُظُكْم اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإِلْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَ 

اس ا٠تطيب أو غَته و٬تهر بالقراءة، [ مث تقاـ الصبلة ويـؤ الن90َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَف{]النحل:
ويندب أف يقرأ اإلماـ بعد الفاٖتة بسورة اٞتمعة وسورة ا١تنافقوف، ولو أف يقرأ من القرآف ما 
يناسب موضوع خطبتو، مراعياً أحواؿ الناس يف طوؿ القراءة وقصرىا، وينبغي للخطيب أف 

، وخَت الكبلـ ما قلَّ يتجنب اإلسهاب يف الكبلـ؛ ألف كثرة الكبلـ ينسي بعضو بعضاً 
 ودؿ.

 ما يندب للمسلم عملو يـو اٞتمعة
 االغتساؿ، وىو سنة مؤكدة كما تقدـ.

لبس أحسن الثياب والتزين والتطيب ، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف يـو اٞتمعة: ))يا 
معشر ا١تسلمُت، إف ىذا يوـٌ جعلو اهلل عيداً للمسلمُت فاغتسلوا، ومن كاف عنده طيب 
فبل يضره أف ٯتس منو وعليكم بالسواؾ(( . ويف رواية أنو قاؿ: ))من اغتسل يـو اٞتمعة 

فأحسن غسلو، مث تطهر ولبس من أحسن ثيابو، ومس ما كتب اهلل لو من طيب أىلو، أو 
دىن أىلو مث أتى اٞتمعة فلم يلغ وَف يفرؽ بُت اثنُت غفر اهلل لو ما بُت اٞتمعة واٞتمعة 

 األخرى(( .
 إُف ا١تسجد لسماع ا٠تطبة، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))من بّكر يف الساعة التبكَت

األوُف فكأ٪تا قَػرََّب بدنًة ، ومن أتى يف الساعة الثانية فكأ٪تا قَػرََّب بقرًة، ومن أتى يف الساعة 
أتى يف  الثالثة فكأ٪تا قَػرََّب شاًة، ومن أتى يف الساعة الرابعة فكأ٪تا قَػرََّب دجاجًة، ومن



الساعة ا٠تامسة فكأ٪تا قَػرََّب بيضًة، فإذا صعد اإلماـ ا١تنرب طويت الصحف وقعد ا١تلك 
 يسمع الذكر((.

قراءة سورة الكهف يـو اٞتمعة أو ليلتها، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))من قرأ سورة 
 الكهف يـو اٞتمعة أو ليلتها وقاه اهلل فتنة الدجاؿ((.

اهلل والدعاء والصبلة على النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم لقولو: ))أكثروا اإلكثار من ذكر 
 من الصبلة عليَّ يف الليلة الغرَّاء واليـو اأَلغرّْ يـو اٞتمعة وليلتها(( .

وقد جاءت أحاديث أف يف يـو اٞتمعة ساعًة تستجاب فيها الدعوة، فمن أكثر من الذكر 
 والدعاء فلعلو يصادفها.

والعبادات صبلة أربع ركعات بعد صبلة اٞتمعة يف ا١تسجد أو ركعتُت يف  وأفضل الذكر
 البيت لثبوت ذلك عنوً .

زيارة األموات وقراءة الفاٖتة ٢تم، وزيارة ا١ترضى والدعاء ٢تم بالشفاء، والعطف على الفقراء 
 وا١تساكُت واأليتاـ واألرامل ١تا يف ذلك من األجر والثواب.

والد واألقارب على أف ال يشغلو ذلك عن التبكَت إُف ا١تسجد، وإ٪تا  الًتفيو على األىل واأل
 كاف الًتفيو على األىل واألوالد واألقارب مستحباً؛ ألف يـو اٞتمعة يـو عيد للمسلمُت.

 مسائل متفرقة
من أدرؾ من ا٠تطبة قدر آية وىو متوضئ فقد أدرؾ اٞتمعة، وال خبلؼ يف ذلك، وإ٪تا 

ئاً من ا٠تطبة.. فعند ا٢تادي عليو السبلـ أنو يصلي مع اإلماـ ا٠تبلؼ فيمن َف يدرؾ شي
ويتمها ظهراً، وىو قوؿ ٚتاعة من السلف، ومذىب بعض العلماء أف من فاتتو ا٠تطبة 

 وأدرؾ الصبلة فقد أدرؾ اٞتمعة، وىو قوٌؿ ينسب إُف اٟتسن السبط عليو السبلـ.
يو وآلو وسلم : ))من قاؿ: َصٍو ٬تب على ا١تصلُت اإلنصات للخطبة، لقولو صلى اهلل عل

واإلماـ ٮتطب فقد لغى، ومن مس اٟتصى فقد لغى، ومن لغى فبل ٚتعة لو(( واألفضل 
١تن جاء واإلماـ ٮتطب أف يقعد ويستمع ا٠تطبة وال يصلي ٖتية ا١تسجد؛ ألف اإلنصات يف 



 ا٠تطبة واجب، ومن يصلي واإلماـ ٮتطب فبل يستطيع اإلنصات وال يتمكن منو.
كاف العيد يـو اٞتمعة سقط فرض اٞتمعة على من صلى العيد إال على اإلماـ وثبلثة   إذا

، فصلى بالناس يف اٞتبانة، مث  معو ١تا روي عن علي عليو السبلـ أنو اجتمع عيداف يف يـو
قاؿ بعد خطبتو: )إنا ٣ُتَمُّْعوف بعد الزواؿ فمن أحب أف ٭تضر فذلك فضل اهلل يؤتيو من 

 ك فبل حرج عليو( .يشاء، ومن ترؾ ذل

 قضاء الصبلة
القضاء واجب على من ترؾ إحدى الصلوات ا٠تمس فقط، إذا ترؾ الصبلة يف وقت ٬تب 

عليو أداؤىا فيو، ٓتبلؼ اٟتائض والنفساء فبل تقضياف الصبلة؛ ألهنما تركا الصبلة يف 
ات وقت ال ٬تب عليهما أداؤىا فيو.إال إذا جاء٫تا الدـ يف آخر وقت صبلة من الصلو 

 فيقضياهنا ألهنما فّرطا يف أدائها حىت وقت االضطرار.
وكذلك ٬تب قضاء الصبلة لو ترؾ شرطاً من شروطها، أو فرضاً من فروضها، وسواء كاف 
ذلك عمداً أو سهواً، أما إذا تركها ناسياً فلقولوً : ))من ناـ عن صبلتو أو نسيها فليصلها 

نا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف إذا ذكرىا(( ، وعن علي عليو السبلـ قاؿ: ك
سفر، فلما نزلنا قاؿ رسوؿ اهلل: ))من يكلؤنا الليلة؟ فقاؿ ببلؿ: أنا يا رسوؿ اهلل، قاؿ: 

فبات ببلؿ مرة قائماً ومرة جالساً حىت إذا كاف قبل الفجر غلبتو عيناه فناـ، فلم يستيقظ 
الشمس، فأمر رسوؿ اهلل الناس فتوضؤا، وأمر  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إال ِْترّْ 

 ببلالً باألذاف فأذَّف، مث صلى ركعتُت،مث أمر ببلالً فأقاـ، مث صلى ّٔم الفجر(( .
وأما العامد فيجب عليو القضاء باألوُف، ولقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))اقضوا اهلل 

 انو وتعاُف.فدين اهلل أحق أف يقضى (( . والصبلة من حقوؽ اهلل سبح

 مسائل متفرقة
من أغمي عليو، أو ُخدر حاؿ عملية جراحية حىت فاتت عليو صلوات مث أفاؽ وجب عليو 

أف يصلي صبلة يومو أو ليلتو اليت أفاؽ فيها، ١تا روي أف عبداهلل بن رواحة أغمي عليو 



صبلة  فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، أغمي عليَّ ثبلثة أياـ فكيف أصنع بالصبلة؟ فقاؿً : ))صلّْ 
 يومك الذي أفقت فيو فإنو ٬تزيك(( .

٬تب قضاء الصبلة كما فاتت، فمن تركها يف سفر قضاىا قصراً ولو يف اٟتضر، ومن تركها 
يف غَت سفر قضاىا ٘تاماً ولو يف السفر، وكذلك يف اٞتهر وا١تخافتة، والصحيح أف القضاء 

 ع كل فرض فرضاً.على الفور، فمن فاتتو صلواٌت كثَتٌة فحد الفور أف يقضي م
 ويندب قضاء السنن ا١تؤكدة، كسنة الظهر والفجر وا١تغرب والوتر.

من َف يتمكن من قضاء ما عليو من الفرائض ألي سبب من األسباب أوصى بالكفارة، 
وىي نصف صاٍع أو قيمتو عن كل ٜتس صلوات، وتصرؼ للفقراء وا١تساكُت و٬توز 

 صرفها يف ا٢تامشيُت.

 صبلة العيدين
اهلل سبحانو وتعاُف ٢تذه األمة ا١تسلمة عيدين يف السنة: عيد الفطر، وعيد األضحى، شرع 

توسعة ٢تم وترو٭تاً لنفوسهم وترفيهاً على األىل واألوالد ٔتا أحلو اهلل من الطيبات، ويف 
ـَ ا١تدينة و٢تم يوماف يلعبوف فيهما فقاؿ: ))قد أبد  اٟتديث أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم َقِد

 اهلل ّٔما خَتاً منهما، يـو األضحى ويـو الفطر(( .لكم 
شرع اهلل فيهما الصبلة شكراً على نعمائو،واعًتافاً ّتزيل عطائو،ورمزاً إُف وحدة 

ا١تسلمُت،وتعاطفهم وتراٛتهم،حىت تعم الفرحة الصغَت والكبَت وا١تسكُت والفقَت، ويقيموا 
 داىم وأحل ٢تم من ّٔيمة األنعاـ.شعائر الذكر والتكبَت هلل سبحانو وتعاُف على ما ى

 حكم صبلة العيدين
ىي فرض عُت على كل مسلم ومسلمة، ١تداومتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم عليها حىت 

توفاه اهلل، واهلل يقوؿ: }َلَقْد َكاَف َلُكْم يِف َرُسوِؿ اللَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَف يَػْرُجو اللََّو َواْليَػْوـَ 
 [.21َوذََكَر اللََّو َكِثَتًا{]األحزاب:اآْلِخَر 



 وقت صبلة العيد وكيفيتها
ىو من بعد ارتفاع الشمس إُف الزواؿ، وال خبلؼ يف ذلك، وىي ركعتاف يبدأ بالقراءة يف  

كل ركعة بفاٖتة الكتاب وقرآف معها جهراً، مث يكرب يف األوُف سبع تكبَتات ويركع بالثامنة، 
ٜتس تكبَتات بعد القراءة ويركع بالسادسة، ويستحب الفصل بُت ويف الركعة الثانية يكرب 

كل تكبَتتُت ّٔذا الذكر وىو: اهلل أكرب كبَتاً واٟتمد هلل كثَتاً وسبحاف اهلل بكرة وأصيبل، 
وذلك ١تا روي عن رسوؿ اهللً  أنو كاف يكرب يف الفطر واألضحى يف األوُف سبعاً ويف الثانية 

التكبَتات ١تا روي عن أمَت ا١تؤمنُت علي عليو السبلـ أنو كاف  ٜتساً ، وتقدـ القراءة على
يقدـ القراءة على التكبَتات، وىو ال يفعل شيئاً إال وقد صح لو من النيب صلى اهلل عليو 

 وآلو وسلم وكفى بفعل باب مدينة علم ا١تصطفى ُحجة .
نو كاف يفصل وأما الفصل بُت كل تكبَتتُت ٔتا ذكر فلما روي عن علي عليو السبلـ أ

بينهما بالدعاء ، واستحسن اإلماـ ا٢تادي الفصل بُت كل تكبَتتُت ٔتا ذكر ألثر ورد يف 
 ذلك عن النيبً .

مسألة: والسنة أف تقدـ صبلة العيد، مث يقـو اإلماـ وٮتطب خطبتُت كخطبيت اٞتمعة، ١تا 
ة . وعنو صلى روي عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو صلى ّٔم يـو عيد قبل ا٠تطب

اهلل عليو وآلو وسلم أنو خرج يـو العيد فصلى بغَت أذاف وال إقامة وخطب الناس خطبتُت، 
وجلس بينهما، وكانت صبلتو قبل ا٠تطبة . وعن أمَت ا١تؤمنُت عليو السبلـ أنو كاف ٮتطب 
يف العيدين خطبتُت بعد الصبلة، و٭تث يف خطبة عيد الفطر على إخراج زكاة الفطر، ويف 

يد األضحى على األضحية ، فعلى ا٠تطيب أف ٬تعل موضوع خطبتو يف عيد الفطر ىو ع
ذكر حكم الفطرة وعلى من ٕتب ومىت ٕتب، وعلى أ٫تيتها، وأف اهلل سبحانو ال يتقبل 

الصياـ إال بإخراجها، و٬تعل موضوع خطبتو يف عيد األضحى ىو حكم األضحية، 
 ما ال ٬تزئ.وفضلها، وأحكاـ األضحية، وما ٬تزئ منها و 



وقد دؿ اٟتديث األوؿ على أف سنتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم مضت بتقدًن الصبلة على 
 ا٠تطبة يـو العيد، وال خبلؼ بُت علماء األمة يف ذلك .

ودؿ اٟتديث الثاين أف صبلة العيد ليس فيها أذاف وال إقامة، وأنوً  جلس بُت ا٠تطبتُت  
ع أذاف قبل ا٠تطبة كما يف اٞتمعة، بل ا١تشروع أف كاٞتمعة، ودؿ أيضاً على أنو ال يشر 

يقـو ا٠تطيب ويستقبل الناس ويسلم عليهم مث يشرع يف خطبتو، ودؿ اٟتديث الثالث 
ا١تروي عن علي عليو السبلـ أنو ينبغي للخطيب أف يتكلم يف كل مناسبة ٔتا يوافقها، 

٠تطبتُت وصفة التكبَت أف يقوؿ ويندب التكبَت تسعاً يف أوؿ ا٠تطبة األوُف، وسبعاً يف آخر ا
أوؿ ا٠تطبة األوُف: اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، اهلل 

أكرب ، اهلل أكرب ، اهلل أكرب،ويقوؿ يف آخر ا٠تطبة األوُف والثانية كذلك سبع مرات، 
اهلل أكرب كبَتاً واٟتمد هلل كثَتاً  ويستحب كذلك الَفْصل بُت الكبلـ يف أثناء خطبتو بقوؿ:

على ما أوالنا وأحل لنا من ّٔيمة األنعاـ ، ويصلي على النيب وآلو، وىذا كلو على سبيل 
 الندب واالستحباب، والواجب يف العيد ىي الصبلة فقط.

 ما يستحب يـو العيد من األمور
ؤخر اإلفطار يف عيد األضحى أنو ال يصلي ا١تسلم يـو العيد إال وقد أفطر بتمٍر أو ماٍء، وي

حىت يصلي، ١تا روي عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو كاف ال ٮترج يـو الفطر حىت يطعم 
 وال يطعم يـو النحر حىت يرجع .

اإلكثار من الذكر والدعاء والتكبَت والتهليل والصبلة على النيبً  ١تا روي عنو صلى اهلل عليو 
دين ومعو علي واٟتسن واٟتسُت والعباس وجعفر، والفضل وآلو وسلم أنو كاف ٮترج يف العي

بن العباس، وعبداهلل بن العباس، وأسامة، وأٯتن بن أـ أٯتن، وزيد بن حارثة رافعاً صوتو 
 بالتهليل والتكبَت .

التوسيع على األىل واألوالد يف ا١تأكل وا١تشرب وا١تلبس، وال بأس باللهو ا١تباح، كما ينبغي 
احملتاجُت، وصلة الرحم لتعم الفرحة بالعيد، قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم مواساة الفقراء و 



 يف أياـ العيد: ))إهنا أياـ أكل وشرب وذكر اهلل (( .
وروي عن اٟتسن بن علي عليو السبلـ أنو قاؿ: أمرنا النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أف 

عة واٞتزور عن عشرة، وأف نلبس أجود ما ٧تد، وأف نضحي بأٝتن ما ٧تد، والبقرة عن سب
 نظهر التكبَت وعلينا السكينة والوقار .

مسألة: التكبَت يف أياـ التشريق عقيب الصلوات ا١تفروضة سنة مؤكدة،١تا روي عن علي 
عليو السبلـ، قاؿ: قاؿ ِف رسوؿ اهللً : ))يا علي كربّْ ُدبر صبلة الفجر يـو عرفة إُف آخر 

 أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل أياـ التشريق إُف صبلة العصر اهلل
أف يقاؿ بعد ذلك: واٟتمد هلل على ما ىدانا  -رٛتو اهلل-اٟتمد(( ، واستحسن ا٢تادي 

وأوالنا، وأحل لنا من ّٔيمة األنعاـ أخذاً من قولو تعاُف: }َولُِتَكبػُّْروا اللََّو َعَلى َما َىَداُكْم 
لو تعاُف: }َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّو يف أَيَّاـٍ َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقَػُهْم ِمْن [ وقو 185{]البقرة:

{]اٟتج: [. وأياـ التشريق ىي: ثاين يـو عيد األضحى وثالثو،ورابعو،إُف 28َِّٔيَمِة األَنْػَعاـِ
[ واألياـ 203{]البقرة: العصر وىي ا١تقصودة بقولو تعاُف: }َواذُْكُروا اللََّو يف أَيَّاـٍ َمْعُدوَداتٍ 

 ا١تعلومات ىي عشٌر من ذي اٟتجة.

 صبلة السفر
من تيسَت اهلل على عباده أف خفف عنهم الصبلة يف السفر، وجعلها ركعتُت ركعتُت إال 

ا١تغرب.. وجاءت الروايات الصحيحة بأف الصبلة أوؿ ما فرضت كانت ركعتُت فزيدت يف 
 اٟتضر وأقرت يف السفر.

 لسفرحكم القصر يف ا
ذىب أىل البيتٍ  وأكثر علماء السلف وفقهاء األمصار إُف أف القصر يف السفر واجب 

١تا دلت عليو الرواية السابقة و١تا ثبت أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يقصر الصبلة 



يف ٚتيع أسفاره. وعن علي عليو السبلـ أنو قاؿ: )إذا سافرت فصلّْ الصبلة كلها ركعتُت 
 إال ا١تغرب فإهنا ثبلث( .ركعتُت 

 شروط قصر الصبلة الرباعية يف السفر
 ال ٬تب قصر الصبلة إال إذا حصلت ثبلثة شروط:

أف ينوي ا١ترء السفر إُف مكاف معُت، فأما إذا َف يكن لو ِوجهة معينة كا٢تائم،أو الطالب 
 للضالة،فبل يقصر الصبلة.

أكثر، والربيد: اثناعشر ميبًل، واشًتاط أف يكوف قدر ا١تسافة اليت يقطعها يساوي بريداً ف
 الربيد يف وجوب القصر مأخوذ من قولوً : ))ال تسافر ا١ترأة بريداً إال ومعها ٤تـر ((.

فسّمى الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم الربيد سفراً، ويُفهم من اٟتديث أ٪تا كاف دوف 
الصبلة حُت خرج إُف  -وآلو صلى اهلل عليو-الربيد ال ُيسمى سفراً، وقد قصر رسوؿ اهلل 

 عرفو وقصر معو أىل مكة، وا١تعلـو أف ا١تسافة بُت مكة وعرفة قدر بريد.
أف ٮترج ا١تسافر من ميل بلده و٤تلتو أو إقامتو، ١تا روي أنوً  كاف إذا خرج من ا١تدينة 

 فرسخاً قصر.

 مىت يتم ا١تسافر الصبلة ؟
ر أمت الصبلة،وإف َف ينو اإلقامة عشراً قصر وإذا نوى ا١تسافر اإلقامة يف بلٍد عشراً فأكث

الصبلة إُف ٘تاـ الشهر، وبعده يتم صبلتو،١تا روي عن علي عليو السبلـ أنو قاؿ: )يتم 
 الذي يقيم عشراً والذي يقوؿ اليـو أخرج.. غداً أخرج.. يقصر شهراً( .

 دار الوطن ودار اإلقامة
ألبد، ٨تو الذي يريد أف يعيش يف فدار الوطن ىي ما نوى اإلنساف أف يستوطنو إُف ا

ا١تدينة أبداً صارت لو وطناً، و٬تب عليو إذا دخلها إ٘تاـ الصبلة، ودار اإلقامة ىي ما نوى 
 اإلنساف اإلقامة فيها عشراً فأكثر و٬تب عليو إ٘تاـ الصبلة فيها.



مسافٌر مسألة: راكب الطائرة والسيارة والسفينة يقصر الصبلة إذا سافر مسافة القصر؛ ألنو 
 وقد رخص اهلل لو يف ذلك.

 صبلة ا٠توؼ
قاؿ اهلل تعاُف: }َوِإَذا َضَربْػُتْم يف اأَلْرِض فَػَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَْف تَػْقُصُروا ِمَن الصَّبَلِة ِإْف 

 [ صدؽ اهلل العظيم.101ِخْفُتْم أَْف يَػْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكَفُروا{]النساء:
 عليو وآلو وسلم صبلة ا٠توؼ يف غزوة )ذات الرقاع(، وقد صلى رسوؿ اهلل صلى اهلل

 وغَتىا من الغزوات.
 وال تصح صبلة ا٠توؼ إال إذا توفرت شروطها وىي:

[ وسواء  101وجود ا٠توؼ، لقولو تعاُف: }إْف ِخْفُتْم أْف يَػْفِتَنُكُم الِذيَن َكَفُرْوا{]النساء:
 كاف ا٠توؼ من آدمي، أو سبع، أو سيل أو غَت ذلك.

سفر، فبل تصلى ىذه الصبلة إال يف السفر، لقولو تعاُف: }وإذا َضَربْػُتمِ يف اأَلْرِض{ ال
 والضرب يف األرض ىو السفر.

أف ال تصلَّى إال آخر الوقت ا١تضروب للصبلة؛ ألهنا بدؿ عن صبلة األمن، وىذا إذا ظن 
الوقت جاز ا١تصلي زواؿ ا٠توؼ قبل خروج الوقت، أما إذا ظن استمرار ا٠توؼ إُف خروج 

 لو الصبلة أوؿ الوقت.
 كوف ا١تصلُت ٤تقُت ال مبطلُت، مدافعُت عن أنفسهم أو أموا٢تم أو أعراضهم.

 كيفية صبلة ا٠توؼ
وىي أف ينقسم ا١تصلوف قسمُت،فيقف قسم منهم يف مقابلة العدو،وىم يف أعلى درجات 

ة،فإذا قاـ اإلماـ إُف التأىب واالستعداد للقتاؿ، والقسم اآلخر يصلي مع اإلماـ ركعة كامل
الركعة الثانية طّوؿ القراءة فيها حىت يتم الذين معو بقية صبلهتم ويسلموا، وينصرفوا إُف 

مواقع مراقبة العدو،ويأيت القسم اآلخر واإلماـ قائٌم فيصلوا معو الركعة األخَتة، فإذا سلم 
وسلم أف طائفة صلت قاموا وأ٘توا صبلهتم، وذلك ١تا روي عن النيب صلى اهلل عليو وآلو 



معو، وطائفة يف ِوَجاِه العدو، فصلى بالذين معو الركعة األوُف، مث ثبت قائماً وأ٘توا 
ألنفسهم، مث انصرفوا إُف وجاه العدو، وجاءت الطائفة األخرى فصلى ّٔم الركعة اليت 

 بقيت من صبلتو .
حىت يتموا صبلهتم  وإذا صلى ّٔم ا١تغرب صلى بالطائفة األوُف ركعتُت، وانتظر متشهداً 

وينصرفوا إُف مواقعهم، وتأيت الطائفة الثانية فتدرؾ مع اإلماـ الركعة األخَتة، فإذا سلم قاموا 
 وأ٘توا صبلهتم.

تنبيو: ىكذا جاءت الروايات يف صبلة ا٠توؼ مع تلك الظروؼ واألحواؿ،أما اآلف فقد 
امها، ورسم خططها تغَتت أساليب اٟتروب وأشكا٢تا من حيث نوعية األسلحة واستخد

 حىت صارت اٟتروب ىذا الزماف تُلِحق أضراراً كبَتة يف النفوس واألمواؿ يف زمن قليل جداً.
وحينئذ فعلى ا١تقاتلُت مىت توقعوا ىجوماً عدوانياً أف يصلوا الصبلة كيفما أمكن، ٚتاعة 

وف عن ذكر بعد ٚتاعة، أو فرادى حسب الظروؼ اليت يعيشوهنا، ا١تهم ىو أال يغفل ا١تقاتل
 اهلل وعن الصبلة.

وأما عند اشتداد ا١تعركة والتحاـ الفريقُت، وخوؼ خروج الوقت، فعلى كل واحد منهم أف 
يصلي يف موقعو متوضئاً كاف أـ متيمماً، قائماً أو قاعداً أو إٯتاًء، قاؿ اهلل سبحانو وتعاُف: 

ديث: ))ما أمرتكم بأمٍر فأتوا منو ما [ ويف اٟت16}فَاتػَُّقوا اللََّو َما اْسَتطَْعُتْم {]التغابن:
استطعتم، وما هنيتكم عنو فانتهوا فإذا َف يقدر على شيء من ذلك، فعليو أف يذكر اهلل 

 سبحانو وتعاُف، ومىت حصل األمن وجب عليو قضاء ما فات من الصبلة. واهلل أعلم.

 صبلة الكسوؼ وا٠تسوؼ
ا رأوا فزعاً، أو أصابتهم شدة أف يلجؤا سنَّ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم للمسلمُت إذ

 إُف اهلل سبحانو وتعاُف و٭تتموا ْتماه ، وذلك بالذكر والدعاء، وكثرة الصبلة وقراءة القرآف.
والكسوؼ وا٠تسوؼ تغَّت يطرأ يف نظاـ الكوف؛ ليخوؼ اهلل بو عباده كما ٮتوفهم بالزالزؿ 

وىو القادر على كل شيء، وأالَّ والعواصف والفيضاف؛ ليعلموا أف اهلل بيده كل شيء، 



ملجأ من اهلل إال إليو، فَتجعوا ويتوبوا، قاؿ تعاُف: }مُثَّ ِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ فَِإلَْيِو َٕتَْأُروَف 
 [.53{]النحل:

وقد حدث الكسوؼ يف حياتو صلى اهلل عليو وآلو وسلم عند وفاة ابنو إبراىيم، فتوىَّم 
بنو إبراىيم،فأزاح صلى اهلل عليو وآلو وسلم ىذا الوىم بعض الناس أف ذلك كاف لوفاة ا

وقاؿ: ))إف الشمس والقمر آيتاف من آيات اهلل ال ينكسفاف ١توت أحد وال ٟتياتو، فإذا 
 رأيتم ذلك فصلوا وادعوا(( .

 صفتها
وىي ركعتاف يف كل ركعة ٜتس ركوعات،يبدأ ا١تصلي بتكبَتة اإلحراـ، مث يقرأ بفاٖتة 

عها، مث يركع،مث يعتدؿ من الركوع ويقرأ بفاٖتة الكتاب وسورة معها بعد  الكتاب وسورة م
َع اهلل  كل ركوع قائبلً عند رفع رأسو من الركوع: اهلل أكرب، إال يف الركوع ا٠تامس فيقوؿ: ٝتَِ

َده، مث يسجد سجدتُت، مث ينهض للركعة الثانية ويفعل فيها كما فعل يف الركعة  ١تن ٛتَِ
لتشهد األخَت ويسلم، وذلك ١تا روي عن أيب بن كعب قاؿ: انكسفت األوُف، مث يتشهد ا

الشمس على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأف رسوؿ اهلل صّلى ّٔم بسورة من 
الطواؿ، وركع ٜتس ركوعات، وسجد سجدتُت، مث قاـ إُف الركعة الثانية فقرأ سورة من 

لس وىو مستقبل القبلة يدعو اهلل حىت الطواؿ وركع ٜتس ركوعات وسجد سجدتُت، مث ج
 ا٧تلى كسوفها .

وروي عن أمَت ا١تؤمنُت علي عليو السبلـ أنو كاف إذا صلى بالناس صبلة الكسوؼ بدأ 
فكرّب، مث قرأ اٟتمد وسورة من القرآف ٬تهر بالقراءة ليبلً كاف أو هناراً، مث يركع ٨تواً ٦تا قرأ، مث 

عل ذلك ٜتس مرات، فإذا رفع رأسو من الركوع ا٠تامس يرفع رأسو من الركوع فيكرب حىت يف
قاؿ: ٝتع اهلل ١تن ٛتده، فإذا قاـ َف يقرأ، مث يكرب فيسجد سجدتُت، مث يرفع رأسو فيفعل 
يف الثانية كما فعل يف األوُف، ويكرب كلما رفع رأسو من الركوع ويقوؿ: ٝتع اهلل ١تن ٛتده 

 يف ا٠تامس وال يقرأ بعد الركوع ا٠تامس .



روي عن أمَت ا١تؤمنُت أنو قاؿ: )ما صبلَّىا أحد غَتي بعد رسوؿ اهللً  وقد قاؿ بعض و 
العلماء: إف أفضل رواية وردت يف صبلة الكسوؼ ىي ىذه ، وكفى بقوؿ أمَت ا١تؤمنُت 

 عليو السبلـ وفعلو حجًة.

 مسائل متفرقة
 ىذه الصبلة تصح ٚتاعة وفرادى كما تصح القراءة فيها سراً وجهراً.

 بغي مبلزمة الذكر والدعاء حىت ينجلي الكسوؼ أو الفزع.ين
يشرع لسائر األفزاع ركعتاف مثل صبلة الكسوؼ، أو ركعتاف مثل نوافل الصبلة، فقد كاف 

 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إذا َحَزبَُو أْمٌر فزع إُف الصبلة .

 صبلة االستسقاء
ُف اهلل واستغفروا لذنؤّم، ورفعوا أصواهتم إذا أصيب ا١تسلموف بالقحط واٞتدب، فزعوا إ

بالدعاء والذكر، وخرجوا إُف ساحة البلد، وصلوا صبلة االستسقاء، وحُت يعلم اهلل 
سبحانو وتعاُف من عباده صدؽ النية وإخبلص التوبة يستجيب دعاءىم، ويرحم 

اكياً عن ضعفائهم، ويفرج عنهم، ويسقيهم الغيث ا٢تٍتء ا١تدرار، قاؿ سبحانو وتعاُف ح
نبيو نوح عليو السبلـ: }فَػُقْلُت اْستَػْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّو َكاَف َغفَّارًا ، يُػْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم 

[ 11-10ِمْدرَارًا، َوٯُتِْددُْكْم بَِأْمَواٍؿ َوبَِنَُت َو٬َتَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َو٬َتَْعْل َلُكْم أَنْػَهارًا{]نوح:
 ار تلك العطايا اإل٢تية اٞتزيلة.فكاف حاصل االستغف

 صفة صبلة االستسقاء
وىي أف ٮترج ا١تسلموف إُف ظاىر البلد، فيصلوا ركعتُت ٚتاعة ٬تهر اإلماـ فيهما بالقراءة، 
وٮتطب خطبتُت كما يف صبلة العيدين، و٭تّث الناس على الرجوع إُف رّٔم وسرعة التوبة 

و السبلـ أنو كاف يصلي بالناس يف من ذنؤّم ويعظهم، وذلك ١تا روي عن علي علي
االستسقاء مثل صبلة العيدين، وكاف يأمر ا١تؤذنُت وَٛتََلة القرآف والصبياف أف ٮترجوا أمامو، 



مث يصلي بالناس مثل صبلة العيدين وٮتطب ويقلب رداءه،ويستغفر اهلل مائة مرة يرفع 
 جتهاد يف ذلك.بذلك صوتو ، وفعلو عليو السبلـ لو حكم الرفع؛ إذ ال ٣تاؿ لبل

واستحب أف يقلب اإلماـ رداءه حاؿ رجوعو من صبلة االستسقاء،١تا روي أف النيب صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم كاف إذا استسقى قَػَلَب رداءه؛ واٟتكمة يف ذلك أنو تفاؤؿ بتحويل 

 األحواؿ من شدة إُف رخاٍء. واهلل أعلم.

 مسائل تتعلق بالباب
تخلصوا من ا١تظاَف واٟتقوؽ ا١تتعلقة بالناس قبل خروجهم ينبغي للمسلمُت أف يتوبوا وي

للصبلة؛ وذلك ألف الظلم ٯتنع إجابة الدعوة، ففي اٟتديث: ))ُربَّ أشعَث أغرَب يطيل 
السفر ، ٯتد يديو إُف السماء يارب يارب ومطعمو حراـ، ومشربو حراـ، وملبسو حراـ، 

 فأىن ُيستجاب لو((.
غفار عقيب الصلوات، ١تا روي عن علي عليو السبلـ أنو  يصح االستسقاء بالدعاء واالست

كاف يقوؿ: إذا استقيتم فاٛتدوا اهلل واْثنوا عليو ٔتا ىو أىلو، وأكثروا من االستغفار فإنو 
 االستسقاء .

يندب عند ا٠تروج للصبلة اٞتهر بالدعاء واالستغفار، والتصدُّؽ على الفقراء وا١تساكُت، 
 لدعاء واالستغفار، وتبلوة )يس(، وآخر آية من سورة )البقرة(.وكذا عند العودة ٬تهروف با

 صبلة النوافل
رغََّب اهلل سبحانو وتعاُف يف النوافل، فقاؿ سبحانو وتعاُف يف اٟتديث القدسي: ))ما 

ب إِّف عبدي بشيء أحبُّ إِفَّ ٦تا افًتضتو عليو، وال يزاؿ عبدي يتقرب إِفَّ بالنوافل  ّّ تقّر
يقوؿ: ))الصبلة خَت موضوع فليستكثر منها من شاء(( . وثبت عنوً  حىت أحبو(( وكافً  

أنو كاف يواظب على صبلة الوتر، ورواتب الفرائض، و٭تث أصحابو على أدائها ١تا فيها من 
 األجر والثواب، وبعضها آكد من بعض كما سنذكرىا مرتبة بعوف اهلل سبحانو وتعاُف وىي:



 صبلة الوتر
))الوتر سنة وليس ىي حتم كالفريضة(( رواه يف ا١تسند. وعن  عن علي عليو السبلـ قاؿ:

خارجة بن حذافة قاؿ: خرج علينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم لصبلة الغداة 
فقاؿ: ))لقد أمركم اهلل الليلة بصبلة ٢َتي خٌَت لكم من ٛتر النعم ، قلنا: وما ىي يا رسوؿ 

  صبلة العشاء إُف طلوع الفجر(( .اهلل؟ قاؿ: الوتر جعلها اهلل لكم ما بُت
وىي ثبلث ركعات متواليات ال يسلم إال يف آخرىن، ويقنت يف الثالثة منهن، يقرأ يف 

األوُف بػ}َسبِّْح اْسَم َربَّْك اأَلْعَلى{ بعد الفاٖتة، ويف الثانية بػ}ُقْل يَا أَيّػَها اَلَكاِفروَف{ بعد 
هلل{ وا١تعوذتُت بعد الفاٖتة، ١تا روي عن علي عليو الفاٖتة أيضاً، ويف الثالثة بػ}ُقْل ُىو ا

السبلـ قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يوتر بثبلث ركعات ال يسلم إال يف 
آخرىن، يقرأ يف األوُف }َسبِّْح اْسَم َربَّْك اأْلَْعَلى{، ويف الثانية بػ}قل يا أيها 

عوذتُت. وقاؿ علٌي عليو السبلـ: إ٪تا نوتر بسورة الكافروف{ويف الثالثة بقل ىو اهلل أحد وا١ت
 اإلخبلص إذا خفنا الصبح فنبادره .

وعن عائشة قالت: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يوتر بثبلث ال ٬تلس إال يف 
 آخرىن، ويف رواية: كاف يوتر بثبلث ال يفصل بينهن

نن الصبلة، و٬توز القنوت بالدعاء والقنوت يكوف بعد االعتداؿ من الركوع كما تقدـ يف س
ا١تأثور عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف الوتر وىو: ))اللهم اىدين فيمن 

ىديت...((إٍف، والدعاء بالقرآف أفضل، وقد روي عن أمَت ا١تؤمنُت علي عليو السبلـ أنو  
بسطت كاف يقوؿ بعد رفع رأسو من الركوع يف الوتر: )اللهم إليك رفعت األبصار، و 

األيدي، وأفضت القلوب، وُدِعْيَت باأللسن، وُٖتُوِْكَم إليك يف األعماؿ، اللهم افتح بيننا 
وبُت قومنا باٟتق وأنت خَت الفاٖتُت ، نشكو إليك َغيبة نبينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، 

هره، وتظاىر الفنت، وشدة الزماف، اللهم أعنا بفتح تعجلو، ونصر تُِعزُّ بو، وسلطاف حق تظ
 إلو اٟتق آمُت( .



 ركعتا ا١تغرب وركعتاف قبل صبلة الفجر
وذلك ١تا روي عن علي عليو السبلـ أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهللً : ))ال تدعن صبلة ركعتُت 

[ وال 40بعد ا١تغرب يف سفٍر وال حضر فإهنا قوؿ اهلل تعاُف: }وأَْدبَاَر الُسُجْود {]ؽ:
ر قبل أف تصلي الفريضة يف سفٍر وال حضر، فهي قوؿ َتَدَعنَّ صبلة ركعتُت بعد طلوع الفج

[(( ويستحب قراءة }قل يا أيها الكافروف{ 49اهلل عز وجل: }َوِإْدبَاَر النُُّجوـِ {]الطور:
بعد الفاٖتة يف الركعة األوُف، ويف الثانية }قل ىو اهلل أحد{ بعد الفاٖتة أيضاً، وذلك يف 

سعود أنو قاؿ: ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ركعيت ا١تغرب والفجر، ١تا روي عن ابن م
وآلو وسلم يقرأ قبل الفجر، والركعتُت بعد ا١تغرب بقل يا أيها الكافروف، وقل ىو اهلل أحد ، 
ويستنبط من ىذا اٟتديث أنو كاف ٬تهر بالقراءة يف ىاتُت الركعتُت، وىذا قوؿ ا٢تادي عليو 

 السبلـ.

 ركعتاف بعد الظهر
ـ سلمة أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم صلى يف بيتها ركعتُت بعد وذلك ١تا روي عن أ

العصر فقالت: ما ىاتاف الركعتاف؟ فقاؿ: )كنت أصليهما بعد الظهر، فجاءين ماؿ 
فشغلٍت، فصليتهما اآلف( فلما صبل٫تا بعد العصر دؿ ذلك على تأكيد٫تا، ويستحب 

آلو وسلم كاف يصلي يف إثر كل صبلة ركعتاف بعد العشاء، ١تا روي أنو صلى اهلل عليو و 
 مكتوبة، إال العصر والفجر .

 استحباب االنتقاؿ يف أداء النافلة
يستحب انتقاؿ ا١تصلي للنافلة إُف غَت ا١توضع الذي أدى فيو الفريضة، ١تا روي عن علي 
عليو السبلـ أنو كره أف يتطوع اإلماـ يف ا١توضع الذي يصلي بالناس فيو حىت يتنحى، أو 

 جع إُف بيتو .ير 



 صبلة الليل
وأفضل الصلوات ما كانت يف جوؼ الليل؛ إذ ىو وقت خلو الباؿ، وىجعة العيوف، فعن 
علي عليو السبلـ قاؿ: )من صلى من الليل ٙتاين ركعات فتح اهلل لو ٙتانية أبواب من اٞتنة 

 يدخل من أيها شاء( .
 ستعداد لطاعة اهلل سبحانو.وصبلة النافلة ال حد ٢تا معُت، وىي على حسب الرغبة واال

 وىناؾ نوافل اختصت ٔتزايا منها:

 صبلة الفرقاف
وىي ركعتاف بعد سنة ا١تغرب، يقرأ يف األوُف بعد الفاٖتة آخر سورة الفرقاف من قولو تعاُف: 

[ إُف 61قاف:}تَػَباَرَؾ الَِّذي َجَعَل يف السََّماِء بُػُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا ُمِنَتًا{]الفر 
آخر السورة، ويف الركعة الثانية يقرأ بعد الفاٖتة أوؿ سورة ا١تؤمنوف إُف قولو تعاُف: }فتَباَرَؾ 

َّ {]ا١تؤمنوف: [ ويستحب تكميل صبلة اليـو والليلة إُف ٜتسُت 14اهللُ أحَسَن ا٠ْتَالِِقُْت
عليو وآلو وسلم : ركعة ١تا روي يف اٞتامع الكايف عن اٟتسن قاؿ: روي عن النيب صلى اهلل 

أنو أوصى علياً عليو السبلـ فقاؿ: ))عليك بصبلة ا٠تمسُت(( ، قاؿ أٛتد ، واٟتسن ، 
و٤تمد : وصبلة ا٠تمسُت ركعتاف قبل صبلة الفجر إذا طلع الفجر يعٍت سنة الفجر ، 

وركعتا الفريضة ، وٙتاف ركعات بعد الزواؿ قبل الظهر، والظهر أربع وبعدىا أربع ، ومنها 
تا السنة، وأربع قبل العصر، والعصر أربع ، وا١تغرب ثبلث، وأربع بعدىا منهما ركعتا ركع

السنة، والعشاء أربع، وٙتاف ركعات صبلة الليل بعد العشاء اآلخرة ، والوتر ثبلث، قاؿ 
أٛتد: ىذا عن علي عليو السبلـ وزيد بن علي عليو السبلـ وقد روي عن علي زين 

 كاف يكمل الصبلة ٜتسُت.  العابدين عليو السبلـ أنو

 صبلة التسبيح
و٦تا اختص بالفضل صبلة التسبيح، وىي أربع ركعات بتسليمتُت،يعٍت يصلي ركعتُت 

ويسلم على اليمُت واليسار، مث يصلي ركعتُت ويسلم على اليمُت واليسار ، و٬توز أف تكوف 



اٞتامع الكايف قاؿ: روي بتسليمة واحدة، وذلك يف ليل أو هنار، غَت الوقت ا١تكروه، ١تا يف 
رضي اهلل -عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ لعمو العباس، وٞتعفر بن أيب طالب 

 يف صبلة التسبيح وىي: -عنهما
))أف يقرأ فاٖتة الكتاب وسورة معها،مث يسبح ٜتس عشرة مرة سبحاف اهلل ، واٟتمد هلل، 

سبح عشراً، وإذا رفع رأسو من الركوع عشراً، وإذا وال إلو إال اهلل، واهلل أكرب، مث يُركع ويُ 
سجد عشراً، وإذا رفع رأسو من السجود عشراً، وإذا سجد الثانية عشراً، وإذا رفع رأسو من 

 السجود عشراً، فيكوف ذلك ٜتساً وسبعُت يف كل ركعة((.
ماء، قاؿ: وقاؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))فلو كانت ذنوبك مثل عدد ٧تـو الس

وقطر ا١تاء، وعدد أياـ الدنيا، وعدد رمل عاًف لغفرىا اهلل لك، ُتصلّْيها يف كل يـو مرة 
رٛتو اهلل: ومن يطيق ذلك يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: افعلها كل ٚتعة، -واحدة، قاؿ العباس 

قاؿ: ومن يطيق ذلك؟ قاؿ: افعلها يف كل شهر مرة، قاؿ: ومن يطيق ذلك يا رسوؿ اهلل؟ 
 علها يف عمرؾ مرة واحدة(( .حىت قاؿ: اف

 صبلة االستخارة
كاف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم يُعلّْم أصحابو االستخارة كما يعلمهم السورة من 

القرآف ويقوؿ: ))إذا ىمَّ أحدكم باألمر فلَتكع ركعتُت من غَت الفريضة ، مث ليقل: اللهم 
فضلك العظيم، فإنك تقدر إين أستخَتؾ فيو بعلمك، وأستقدرؾ بقدرتك، وأسألك من 

وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عبلـ الغيوب،اللهم إف كنت تعلم أف ىذا األمر خٌَت ِف 
يف ديٍت ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره ِف ويّسره ِف، مث بارؾ ِف فيو، اللهم إف كنت تعلم أف 

،واصرفٍت عنو، ىذا األمر شٌر ِف يف ديٍت،ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلو وآجلو فاصرفو عٍت
واْقُدر ِف ا٠تَت حيث كاف، مث رضٍّْت بو وُيسمّْي حاجتو(( ، ويف التعليم الرباين خٌَت جزيٌل، 

ومن لـز االستخارة يف أموره الدينية والدنيوية َف يندـ أبداً؛ ألنو يستخَت يف أموره من ال 
 ٗتفى عليو خافية، ومن بيده ملكوت كل شيء.



 صبلة اٟتاجة
بن أيب أوىف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))من كانت لو عن عبد اهلل 

حاجة إُف اهلل عز وجل، أو إُف أحد من بٍت آدـ فليتوضأ وليحسن الوضوء، مث ليصل 
ركعتُت، مث ليثِن على اهلل ويصلّْ على النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم مث ليقل: ال إلو إال اهلل 

اهلل رب العرش العظيم،اٟتمد هلل رب العا١تُت أسألك موجبات  اٟتليم الكرًن،سبحاف
رٛتتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسبلمة من كل إمث ، ال َتدَْع ِف ذنباً إال 

غفرتو،وال ٫تّاً فرجتو،وال حاجًة ىي لك رضاً وِف فيها صبلٌح إال قضيتها، يا أرحم 
 الراٛتُت(( .

 ٖتية ا١تسجد
قاؿ: دخلت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو يف  -رٛتو اهلل- عن أيب ذر  

ا١تسجد جالس فاغتنمت َخلوتو فقاؿ: ))يا أبا ذر، للمسجد ٖتية ، قلت: وما ٖتيتو يا 
رسوؿ اهلل؟ قاؿ : ركعتُت تركعهما.. مث التفت، فقلت: يا رسوؿ اهلل، إنك أمرتٍت بالصبلة 

فمن شاء أقل ومن شاء استكثر(( . ويستثٌت من ذلك من فما الصبلة؟ قاؿ: خَت موضوع 
وصل إُف ا١تسجد اٟتراـ فتحيتو أف يطوؼ بو سبعاً، مث يصلي ركعتُت خلف مقاـ إبراىيم. 

وكذلك من دخل ا١تسجد يف الوقت ا١تكروه فليقعد على الصحيح وال يتنفل حىت ٯتضي 
 الوقت ا١تكروه .

 كتاب اٞتنائز
خلص عما عليو من حقوؽ اهلل كالزكوات،والكفارات واٟتج وغَتىا يؤمر ا١تريض بالتوبة والت

، وحقوؽ ا١تخلوقُت كالديوف وا١تظاَف، فإف َف يتمكن ا١تخلوؽ من ذلك يف اٟتاؿ أوصى 
وجوباً إُف من ٮتلّْص ذمتو لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))ما حق امرئ مسلم لو 

مكتوبة(( ومعٌت ما َحقَّ امرٍئ: ما أَحقَّو وما  شيٌء يوصي فيو يبيت ليلتُت إال ووصيتو عنده
أواله بذلك، ويستحب تلقُت ا١تريض مرضاً شديداً: ال إلو إال اهلل، لقولوً : ))لقنوا موتاكم 



 ال إلو إال اهلل((.
ويستحب أيضاً ١تن حضر: أف يكثر عند احملتضر من ذكر اهلل سبحانو وتعاُف، وأف يأمره 

ديث القدسي يقوؿ اهلل سبحانو وتعاُف: ))أنا عند حسن ظن ْتسن الظن باهلل، ففي اٟت
 عبدي يب فليظن يب ما شاء((.

وكذا يستحب توجيهو إُف القبلة، وبعد موتو تغمض عيناه، ويربط برباط من ذقنو إُف قمتو؛ 
لكي ال يفتح فاه ، مث ينبغي اإلسراع يف ٕتهيزه والصبلة عليو ودفنو، لقولو صلى اهلل عليو 

: ))اسرعوا ّتنائزكم، فإف تك صاٟتة فخَت تقدموهنا إليو، وإف تك غَت ذلك  وآلو وسلم
فشر تضعونو عن رقابكم(( ويستثٌت من ذلك الغريق وصاحب ا٢تدـ، فينتظر فيو وقتاً لعلو 

 يفيق؛ ذكر ذلك ا٢تادي إُف اٟتق عليو السبلـ.
عُت لتدمع، والقلب و٬توز البكاء على ا١تيت، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))إف ال

 ٭تزف ، وال نقوؿ إال ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراىيم حملزونوف(( .
و٭تـر شق اٞتيب، والصراخ، واللطم وغَت ذلك ٦تا يدؿ على السخط وعدـ الرضا بقضاء 
اهلل وقدره، قاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))ليس منا من حلق، وال من سلق، وال من 

 ا بالويل والثبور(( .خرؽ، وال من دع
وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))صوتاف ملعوناف : صوت عند نغمٍة مزمار، وصوت 

 عند مصيبة نياٌح وصراٌخ((.

 غسل ا١تيت
 ال خبلؼ يف وجوب غسل ا١تيت ا١تسلم بُت أىل العلم.

م يف وأما الشهيد، وىو الذي يقتل يف ا١تعركة فبل يغسل، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسل
الشهداء: ))َزمُّْلوىم بدمائهم فإنو ليس كْلٌم ُيْكَلُم يف سبيل اهلل عز وجل إال يأيت يـو 

القيامة بدـ، لونو لوف الدـ ور٭تو ر٭تة ا١تسك(( . وكذلك حكم من ُجرح يف أرض ا١تعركة 
ومات من ذلك اٞترح ولو بعد حُت فإنو ال يُغسل إذا َف تتغَت جراحو فإف تغَتت جراحاتو 



 ل.غس
مسألة: ويكفَّن الشهيد يف الثياب اليت قُتل ّٔا ولو أصأّا دـ، وٕتوز الزيادة على ذلك، وال 

ينزع منها إال ما كاف يستخدـ حاؿ القتاؿ، أو كاف ثقيبًل، كا٠تف والفرو واٞتورب 
 واٞتاكت وغَتىا.

 فضل الشهيد
َوأَْمَوا٢َتُْم بَِأفَّ ٢َتُُم اْٞتَنََّة يُػَقاتُِلوَف يف َسِبيِل اللَِّو قاؿ تعاُف: }اللََّو اْشتَػَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت أَنْػُفَسُهْم 

[ وقاؿ تعاُف: }َوال َٖتَْسنَبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اللَِّو أَْمَواتًا 111فَػيَػْقتُػُلوَف َويُػْقتَػُلوَف{]التوبة:
 [169اف:َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرِّّْْٔم يُػْرَزُقوَف...اآليَة{]آؿ عمر 

وقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))للشهيد عند اهلل ست خصاؿ : يُغفر لو يف أوؿ دفعة 
)يعٍت من دمو(، ويرى مقعده من اٞتنة، و٬ُتار من عذاب النار، ويأمن من الفزع األكرب، 
ويوضع على رأسو تاج الوقار، ولياقوتٌة منو خَت من الدنيا وما فيها، ويزوَّج اثنتُت وسبعُت 

 زوجة من اٟتور العُت، وُيشفَّع يف سبعُت من أقاربو(( .
وروي أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف ٬تمع بُت الرجلُت من قتلى أحد يف 

 اللحد وقاؿ: ))أنا شهيد على ىؤالء يـو القيامة (( وأمر بدفنهم بدمائهم .
ؤمنُت يفتنوف يف قبورىم إال وقاؿ رجل لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ما باؿ ا١ت
 الشهيد؟! قاؿ: ))كفاه بارقة السيوؼ على رأسو فتنة (( .

مبلحظة: دلت ىذه اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية على منزلة عظيمة ال ينا٢تا إال من 
أخلص دينو، وجاىد نفسو، وصدؽ مع اهلل عز وجل، كما قاؿً : ))من سأؿ اهلل الشهادة 

 اهلل منازؿ الشهداء وإف مات على فراشو(( . بصدؽ بَػلََّغوُ 
 وما أحسن قوؿ العبلمة اٞتيوري:

 النية األصُل والرٛتُن مطَِّلعٌ 
 



 واٟتافظاف لدينا قطُّ ما غفبل
 

وىذا الفضل العظيم والشرؼ الرفيع،إ٪تا ىو ١تن قاتل لتكوف كلمة اهلل العليا، قاؿ رجل: يا 
يقاتل من أجل ا١تغنم، ومنا من يقاتل لَتى  رسوؿ اهلل، منا من يقاتل ٛتية، ومنا من

مكانو.. َفَمْن يف سبيل اهلل؟ قاؿ: ))من قاتل لتكوف كلمة اهلل ىي العليا فهو يف سبيل اهلل 
 ((. نسأؿ اهلل أف يرزقنا الشهادة يف سبيلو.

مسألة: ويصلَّى على الشهيد، ١تا روي أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم صلى على 
وكربَّ على عّمو اٟتمزة سبعُت تكبَتة، يُػْرَفُع قوـٌ ويوضُع آخروَف، وٛتزُة موضوٌع شهداء أحد 

 مكانو يكرب عليو وعلى من استشهد معو يـو أحد .

 كيفية غسل ا١تيت
يوضع ا١تيت على ا١تغتسل ٣ترداً من الثياب مستور العورة، مث ٘تسح بطنو مسحاً رفيقاً ثبلثاً؛ 

ضبلت إال اٟتامل فبل ٘تسح بطنها إذا مات ما يف بطنها، ليخرج من بطنو ما بقي من الف
مث يلف الغاسل على يده خرقة؛ لكي ال يباشر النجاسة، مث يصب ا١تاء على فرجو وينقيو، 

وال ينظر إُف عورتو، مث يوضيو مثل وضوئو للصبلة، فيغسل فمو وأنفو ووجهو وذراعيو مع 
يقلبو ٯتيناً ومشاالً برفق، وينقي ما ٖتت ا١ترفقُت،مث يصب ا١تاء على رأسو وسائر بدنو، و 

 أظفاره.
مث يغسلو ا١ترة الثانية بالصابوف أو السدر، فإذا فرغ من ذلك غسلو با١تاء القراح، مث يغسلو 
ا١ترة الثالثة ٔتاء فيو شيء من الكافور، لشد جسمو، ١تا روي عن النيب صلى اهلل عليو وآلو 

ها ثبلثاً أو ٜتساً أو أكثر من ذلك ٔتاء وسدر، وسلم أنو قاؿ ١تن غسلن ابنتو: ))اغسلن
واجعلن يف اآلخرة كافوراً(( . وإذا َف ٬تد الغاسل سدراً، أو صابوناً غسلو با١تاء القراح، فإذا 
َف ٬تد ماًء ٯتََّمو وصلوا عليو، وكذلك من ٮتشى تبدد جسمو أو أعضائو، فإنو يصب عليو 

 ُؤه تيممو بالًتاب .ا١تاء صباً إذا أمكن، وإال ٯُتَّْمت أعضا



 من يغسل ا١تيت
ويكوف الغاسل للميت من جنسو، فيغسل الرجل رجل، وا١ترأة امرأة، وال خبلؼ يف ذلك، 

 وللرجل أف يغسل زوجتو والعكس ١تا روي أف علياً غسل زوجتو فاطمة عليهما السبلـ .

 فضل من غسل مسلماً 
و وآلو وسلم : ))من غسل أخاً لو عن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل علي

مسلماً، فنظفو وَف يقذره ، وَف ينظر إُف عورتو، وَف يذكر فيو سوءاً، مث شيعو وصلى عليو، 
 وجلس حىت يدُف يف قربه خرج من ذنوبو ُعْطبًل(( يعٍت ببل ذنب.

 تكفُت ا١تيت
و صلى اهلل الواجب من الكفن ثوب واحد ساتر ٞتميع بدنو من رأسو إُف قدمو، ١تا روي أن

يف ثوب قصَت،كاف إذا غّطى رأسو  -رضي اهلل عنو-عليو وآلو وسلم كّفن عمو اٟتمزة 
بدت رجبله، وإذا غّطى رجليو بدى رأسو، فغطى رأسو بالكفن، وجعل على رجليو شيئاً 

حُت استشهد يف  -رضي اهلل عنو-من اٟتشيش ، وروي مثل ذلك يف مصعب بن عمَت 
 أحد .

الكفن واحداً،أو ثبلثة،أو ٜتسة، ١تا روي عن علي عليو السبلـ قاؿ:  وا١تشروع أف يكوف 
-كفنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف ثبلثة أثواب: ثوباف ٯتانياف أحد٫تا َسْحٌق 

 وقميص كاف يتجمل بو . -أي باِف
 وروي عن النيبً : أنو أمر أف تكّفن ابنتو أـ كلثـو يف ٜتسة أثواب .

سة أُلبس قميصاً، وُعِمم بعمامة، أو ٜتار للمرأة وأزر ٔتئزر، وأُدرج يف فإذا كفن يف ٜت
اثنُت، وإف ُكفّْن يف ثبلثة أُلبس قميصاً، وأزر ٔتئزر وأُدرج يف واحد، وإف ُكفّْن يف واحٍد فإنو 
يلف فيو، ويستحب أف تكوف األكفاف من الثياب البيض، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

يابكم البياض فإنو أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم(( وال بأس أف تطيب : ))البسوا من ث
األكفاف بالطيب والبخور والر٭تاف إال احملـر فبل يغطى رأسو، وال يطيب ١تا روي عن ابن 



عباس قاؿ: كنا مع النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم َفَخرَّ رجٌل من بعَته فَػُوِقَص فمات، 
عليو وآلو وسلم : ))اغسلوه ٔتاء وسدر وكفنوه يف ثوبيو وال  فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل

 ٗتمروا رأسو وال ٖتنطوه فإنو يبعث يـو القيامة ملبياً(( .

 صبلة اٞتنازة
ٕتب صبلة اٞتنازة على كل من مات من ا١تسلمُت صغَتاً كاف أو كبَتاً، ذكراً أو أنثى، 

وىذا يف حق من مات  وىي فرض كفاية إذا قاـ بو البعض سقط عن البعض اآلخر،
وظاىره العدالة وال خبلؼ يف ذلك، وأما من مات مصراً على عصيانو ٤تارباً هلل 

ولرسولو،متعدياً ٟتدود اهلل، تاركاً لفرائض اهلل، ٣تاىراً بارتكاب اٞترائم ظا١تاً فاجراً، فأىل 
ٔتشاقص فلم  البيتٍ  ال ٬تيزوف الصبلة عليو، ١تا روي أف رسوؿ اهللً  ُأيت برجل قتل نفسو

 يصلّْ عليو .
وىو الذي مؤل اهلل قلبو رٛتة، بل كاف ٯتتنع من الصبلة على الرجل الذي مات وعليو دين 
إذا علم بذلك، فكيف ٔتن اغتصب األمواؿ، وىتك األعراض، وسفك الدماء، وكره وظلم 

عليو الصاٟتُت، أوظلم أىل بيت النبوة ومات غَت تائب وال نادـ؛ إذ أف يف ترؾ الصبلة 
زجراً للعصاة وآّرمُت، ومن اضطر إُف الصبلة على مثل ىؤالء فبل يدعو ٢تم كما فعل 

 اٟتسُت عليو السبلـ يف سعيد بن العاص فإنو دعا عليو.
مسألة: تكفي صبلة واحدة على اٞتنائز الكثَتة، ١تا روي عن علي عليو السبلـ أنو قاؿ: 

م فصلى عليهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو )١تا كاف ُأُحٌد أصيبوا فذىبت عامَُّة رؤسه
وسلم وكربَّ على ٛتزة سبعُت تكبَتة(. وإذا كاف ا١توتى رجاالً ونساء جعل الرجاؿ ٦تا يلي 

 اإلماـ، والنساء ٦تا يلي القبلة، وىذا مروي عن علي عليو السبلـ وٚتاعة من الصحابة.

 كيفية صبلة اٞتنازة
الرجل، وثدي ا١ترأة، و٬تعل بينو وبُت اٞتنازة قدر ذراع، وىي أف يقف اإلماـ مقاببلً لسرة 

مث يكرب ٜتس تكبَتات وجوباً، وبعد ا٠تامسة يسلم، ١تا روي عن زيد بن أرقم أنو صلى 



على جنازة وكرب ٜتساً فلما ُسئل عن ذلك قاؿ: ىي سنة نبيكم . وروي عن أمَت ا١تؤمنُت 
ألوائل من آؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وآلو أنو كرب على فاطمة ٜتساً . وقد أٚتع على ىذا ا

 وسلم .
ويستحب: أف يقرأ ا١تصلي بعد التكبَتة األوُف بفاٖتة الكتاب، وبعد الثانية بػ}قل ىو اهلل 

أحد{، وبعد الثالثة بػ}قل أعوذ برب الفلق{، وبعد الرابعة يصلي على النيب صلى اهلل عليو 
م، وذلك ١تا روي عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم مث يدعو للميت، وبعد ا٠تامسة يسلّْ 

 وآلو وسلم أنو قرأ على جنازة بفاٖتة الكتاب بعد التكبَتة األوُف .
وعن ابن عباس أنو صلى على جنازة فقرأ فيها بفاٖتة الكتاب وسورة معها، فلما انصرؼ 

تاب ُسئل عن ذلك فقاؿ: سنة وحق. وعن أمَت ا١تؤمنُت أنو قرأ على جنازة بفاٖتة الك
وسورة معها، فلما انصرؼ ُسئل عن ذلك فقاؿ: سنة وحق. وروي عن أمَت ا١تؤمنُت أنو 

قاؿ يف الصبلة على ا١تيت: تبدأ يف التكبَتة األوُف باٟتمد والثناء على اهلل عز وجل، ويف 
الثانية الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم والثالثة الدعاء لنفسو وللمؤمنُت، ويف 

 عة الدعاء للميت واالستغفار لو، وا٠تامسة تكرب وتسلم .الراب
وقد وردت أدعية عن النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف صبلة اٞتنازة منها أنو كاف يقوؿ 

يف صبلة اٞتنازة: ))اللهم اغفر ٟتينا وميتنا، وذكرنا وأنثانا، وصغَتنا وكبَتنا، وشاىدنا 
لى اإلسبلـ، ومن توفيتو منا فتوفو على اإلٯتاف، اللهم وغائبنا، اللهم من أحييتو منا فأحيو ع

 ال ٖترمنا أجره وال تفتنا بعده(( .

وورد أنو كاف يقوؿ: ))اللهم إف ىذا عبدؾ، وأنت خلقتو ، وأنت قبضت روحو، وأنت 
ىديتو لئلسبلـ، وأنت أعلم بسره وعبلنيتو وقد جئنا لنشفع لو فاغفر لو(( . وكاف علي 

لى على الطفل يقوؿ: )اللهم اجعلو لنا سلفاً وفرطاً وذخراً وأجراً( . عليو السبلـ إذا ص
 واألمر يف ذلك موسٌع فمن دعا فليدِع ٔتا شاء.



 دفن ا١تيت
ينبغي اإلسراع بدفن ا١تيت وتشييعو إُف مثواه األخَت بعد ٕتهيزه والصبلة عليو، فإف كاف 

 حفرة من حفر النار. ٤تسناً فقربه روضة من رياض اٞتنة، وإف كاف مسيئاً فقربه

 ما يستحب عند تشييع اٞتنازة وما يتبع ذلك من األمور
ا٠تروج مع اٞتنازة والصبلة عليها، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))من تبع جنازة مسلم 

إٯتاناً واحتساباً وكاف معها حىت يصلي عليها، ويفرغ من دفنها فإنو يرجع بقَتاطُت، كل 
 . قَتاط مثل جبل أحد((

ٛتل اٞتنازة من جوانبها األربعة، لقوؿ ابن مسعود: إذا تبع أحدكم اٞتنازة فليأخذ ّتوانب 
السرير األربعة، مث ليتطوع بعد أو يذر، فإف ذلك من السنة ، وقاؿ علي عليو السبلـ: )إذا 

 لقيت جنازة فخذ ّتوانبها وسلم على أىلها، فإنو ال يًتؾ ذلك إال عاجز( .
ؿ علي عليو السبلـ: )ا١تشي خلف اٞتنازة أفضل من ا١تشي أمامها،  ا١تشي خلفها، لقو 

 كفضل صبلة اٞتماعة على صبلة الفرد( .
اللحد، وىو حفر جانب القرب ٦تا يلي القبلة، لقولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))اللحد 

 لنا والضرح لغَتنا (( .
ِف ٟتداً وانصبوا علّي اللّْنب  والضرح ىو الشق وسط القرب. وقاؿ سعد بن أيب وقاص: اٟتدوا 

 كما ُصنع برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم .

 كيفية إنزاؿ ا١تيت إُف القرب وما يقاؿ عند ذلك
توضع اٞتنازة عند مؤخرة القرب، مث يسل من ِقَبِل رأسو سبلً رفيقاً، ويوضع على جنبو األٯتن 

د ا٠تطمي أدخل ا١تيت القرب من قبل مستقببلً بوجهو القبلة، ١تا روي أف عبداهلل بن يزي
رجلي القرب وقاؿ: ىذا من السنة ، وعن أيب رافع قاؿ: َسلَّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم سعد بن معاذ سبًل، ورش على قربه .
ويستحب: أف يُقاؿ عند وضعو يف قربه: بسم اهلل وباهلل وعلى ملة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 



روي أف النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم كاف يقوؿ: ))منها خلقناكم وآلو وسلم ، فقد 
وفيها نعيدكم ومنها ٩ترجكم تارة أخرى، بسم اهلل ويف سبيل اهلل، وعلى ملة رسوؿ اهلل 

 صلى اهلل عليو وآلو وسلم (( .
مث يعاًف قربه بنصب اللنب أو اٟتجارة على ٟتده، ويستحب بعد ذلك ١تن حضر الدفن أف 

ده ثبلث حثيات، ١تا روي أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ: ))من حثى ٭تثو بي
 على قرب أخيو ثبلث حثيات من تراب كّفر عنو من ذنوبو ذنوب عاـ(( .

وروي عن علي عليو السبلـ أنو كاف يقوؿ إذا حثى على ميت: )اللهم إٯتاناً بك، وتصديقاً 
  ورسولو وصدؽ اهلل ورسولو( .برسلك، وإيقاناً ببعثك، ىذا ما وعد اهلل

 ما يستحب بعد دفن ا١تيت
تربيع القرب قدر شرب ورشو با١تاء، ١تا روي عن جعفر بن ٤تمد عن أبيو عليهما السبلـ قاؿ: 

ُأْٟتد لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ٟتد ونصب الَِّلنُب على قربه ، وكفن يف ثبلثة 
حربة. ورفع قربه من األرض قريباً من شرب، وُرشَّ على أثواب: ثوبُت من برد البحرين وبردة 

قربه، وجعل على قربه حصباء العرصة . وروي أنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ربع قرب ابنو 
إبراىيم بيده، وٛتزة بيده . وروي أيضاً أنو رشَّ قرب ابنو إبراىيم ووضع عليو اٟتصى ، و٬توز 

د الرطب والر٭تاف، ١تا روي أف النيب صلى اهلل وضع شيء أخضر على القرب، كالشجر والعو 
عليو وآلو وسلم مّر على قربين فوضع عليهما جريدتُت من جرائد النخل وقاؿ: ))إنو 

 سيخفف عنهما ما داـ العوداف رطبُت (( .
و٬توز وضع عبلمة على قرب ا١تيت، كاٟتجر )الوثن( وكتب اٝتو عليها؛ ألف النيب صلى اهلل 

ضع حجراً على قرب عثماف بن مضعوف وقاؿ: ))أُعِلُم بو قرب أخي، وأدفن عليو وآلو وسلم و 
 عنده من مات من أىلي(( .

استحباب التعزية ألىل ا١تيت والدعاء لو بالرٛتة و٢تم بالصرب، لقولو صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم : ))من عّزى مصاباً فلو مثل أجره (( . وقد رويت ألفاظ يف التعزية منها: تعزية 



قاؿ: ١تا تويف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم عزهتم  -رٛتو اهلل-بلئكة، فعن جابر ا١ت
ا١تبلئكةٍ  يسمعوف اللحن وال يروف الشخص فقالت: السبلـ عليكم أىل البيت ورٛتة اهلل 

وبركاتو، إف يف اهلل عزاًء من كل مصيبة، وخلفاً من كل فائت، فباهلل فثقوا، وإياه فارجوا، 
حملرـو من حـر الثواب، والسبلـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو. رواه اٟتاكم وقاؿ: حديث فإ٪تا ا

 صحيح اإلسناد.
مواساة أىل ا١تيت بالزيارات، وتفقد أحوا٢تم ، وصنع الطعاـ ٢تم، لقولو صلى اهلل عليو وآلو 

 وسلم : ))اصنعوا آلؿ جعفر طعاماً (( .

 مسائل متفرقة
ة كبَتة، فبل ٬توز زراعتها وال استطراقها، وال بناء ا١تساكن لقبور ا١تسلمُت عند اهلل حرم

عليها، بل حـر الشارع ما ىو أدىن من ذلك، فقاؿ صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))ألْف 
٬تلس أحدكم على ٚترة فتحرؽ ثيابو، فتخلص إُف جلده خَت لو من اٞتلوس على القرب(( 

. 
رة القبور فقاؿ: ))كنت هنيتكم عن زيارة حّث النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم على زيا

القبور فزوروىا فإهنا تذكر باآلخرة وتزىّْد يف الدنيا(( . وعن ابن عباس قاؿ: مرَّ رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو وسلم بقبور ا١تدينة، فأقبل عليهم بوجهو فقاؿ: ))السبلـ عليكم يا 

ن باألثر(( . وقد وردت أحاديث كثَتة أىل القبور ، ويغفر اهلل لنا ولكم، أنتم سلفنا و٨ت
تدؿ على مشروعية الدعاء واالستغفار، وقراءة القرآف لؤلموات، وأهنم ينتفعوف بذلك، 

منها: ما روي عنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم أنو قاؿ: ))اقرؤا يس على موتاكم (( . وقاؿ 
و ما تقدـ من ذنبو، صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))من قرأ )يس( ابتغاء وجو اهلل غفر ل

فاقرؤىا عند موتاكم(( . قاؿ ٤تب الدين الطربي: ا١تراد ا١تيت الذي فارقتو روحو، وٛتلو 
على احملتضر قوؿ ببل دليل، وألف األصل يف الكبلـ ىو اٟتقيقة، وال موجب للعدوؿ إُف 

ن مرَّ آّاز، وعن علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : ))م



على ا١تقابر، وقرأ قل ىو اهلل أحد إحدى عشرة مرة، مث وىب أجرىا لؤلموات، أعطي من 
 األجر بعدد األموات(( .

وروي أف رجبلً سأؿ النيب صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ: كاف ِف أبواف أبر٫ُّتا حاؿ 
أف تصلي ٢تما مع حياهتما، فكيف ِف برب٫تا بعد موهتما؟ فقاؿً : ))إف من الرب بعد موهتما 

صبلتك، وتصـو ٢تما مع صيامك(( . وعن ابن عباس قاؿ: قاؿ النيبً : ))ما ا١تيت يف قربه 
إال شبو الغريق ا١تتغوث، ينتظر دعوة تلحقو من أب أو أـ أو ولٍد أو صديق ثقة، فإذا ٟتقتو  

اء أىل كانت أحب إليو من الدنيا وما فيها، وإف اهلل لَُيْدِخُل على أىل القبور من دع
األرض أمثاؿ اٞتباؿ، وإف ىدية األحياء إُف األموات االستغفار ٢تم(( . وقد قاؿ العلماء: 

بأف من تصدؽ بصدقة ونوى بثوأّا لفبلف ا١تيت أنو يصل نفعها إُف ا١تيت، يعٍت نفع 
ثوأّا، فكذلك من قرأ شيئاً من القرآف ونوى بثواب قراءتو لفبلف ا١تيت، فإنو يصل إنشاء 

تعاُف ، فا١تقصود بوصوؿ القراءة إُف روح ا١تيت ىو وصوؿ ثوأّا ال ٣ترد اٟتروؼ اهلل 
واألصوات، فبل وجو الستنكار بعض الناس على قراءة القرآف للموتى، فاستنكارىم ال وجو 

 لو . ٘تت.

وعن سفياف قاؿ: كاف يُقاؿ: األموات أحوج إُف الدعاء من األحياء إُف الطعاـ …
يف شرح ا١تهذب: يستحب لزائر القبور: أف يقرأ ما  -رٛتو اهلل-ووي والشراب . وقاؿ الن

تيسر من القرآف، ويدعو ٢تم عقبها، نص عليو الشافعي وزاد يف موضع آخر: وإف ختموا 
القرآف على القرب كاف أفضل. وقاؿ ابن قدامة يف آخر كتاب اٞتنائز يف ا١تغٍت ما نصو: 

وي عن أٛتد أنو قاؿ: إذا دخلتم ا١تقابر فاقرؤا آية فصل وال بأس بالقراءة عند القرب. وقد ر 
الكرسي، وثبلث مرات قل ىو اهلل أحد، مث قل: اللهم إف فضلو ألىل ا١تقابر .قاؿ ابن 
القيم اٟتنبلي: قد اُْختُِلَف يف العبادات البدنية، كالصـو والصبلة وقراءة القرآف والذكر، 

ؿ بعض أصحاب أيب حنيفة ، نص على فذىب أٛتُد وٚتهور السلف إُف وصو٢تا، وىو قو 
ىذا أٛتد ١تَّا قيل لو: الرجل يعمل الشيَء من ا٠تَت من صدقة أوصبلة أو غَت ذلك، 



 فيجعل نفعو ألبيو أو أمَّو قاؿ: أرجو، وقاؿ: ا١تيت يصل إليو كل شيٍء من صدقة أوغَتىا
ى اهلل عليو وآلو رفع أصوات ا١تشيعُت للجنازة بالتهليل والتحميد، والصبلة على النيب صل

وسلم وأىل بيتو أمٌر مستحسن؛ ألف يف ذلك تنبيهاً وتقريعاً للغارقُت يف ْتار الدنيا، 
وا١تنغمسُت يف الشهوات وا١تلذات، وكأف القائل يقوؿ ٢تم: ال تغًتوا ّٔذه اٟتياة الدنيا، فَعمَّا 

ؤمن ليجد لذلك وقعاً قليٍل ستخرجوف منها كارىُت، تاركُت وراءكم األمواؿ واألوالد. وإف ا١ت
 وتأثَتاً يف مشاعره، والسعيد من اتعظ بغَته.

واٟتمد هلل أوالً وآخراً وصلى اهلل على من بعثو اهلل رٛتة للعا١تُت، وعلى آلو الطاىرين، وآخر 
 دعوانا أف اٟتمد هلل رب العا١تُت.

 
 آمُت اللهم آمُت ،،

 


